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Kongelig Resolution ang. Islands Beseiling, m\,
m. V. Khavn 3. Febr. 1721. — I Rentekamme- 3. Febr.

rets Forestilling 13. Januar bemærkes, at under 23de Decembr.

f. A. var indgiven en Forestilling, livorpaa ikke var resolveret.

Efter 4 aflioidte Auctioner og mangfoldige private Forsog er-

klærer Rentek. nu, at det hdieste, der kan erboides, cr Kjol)-

mændenes forhen gjorte Bud 15000 Rd. Croner, som kan

fnrboies til 16000 Rd. — Rontek. Korske Relat. og Resoi.

Prot. 3, Nr. 18. . .

'

Saasom Vi, hvis af de islandske Kjcibmænd aller,

angaaende visse Punkter udi den nye Contract om
Havnenes Forpagtning er bleven svaret, og Os' af Vores

Deputerede for Financerne og udi Kammer- Collegio

allerunderdanigst er bleven overleveret, med de derudi

anforte Omstændigheder og Momenta, haver igjennem-

seet og overveiet, saa ville Vi allernaadigst at bemeldte

islandske Kjobmænd skal meddeles til Svar:

1) At Vi ingenlunde finder, at deres nu gjorte Bud

overgaaer Summen, de efter forrige Contract
.
varé plig-

tige at svare, thi hvad de anfcirer, angaaende Betahngen

at præstere. Halvparten udi Sedler, da maatte shgt have

været indfort udi Contracten, om de sig deraf havde

villet prævalere; men som dette ei er skeet, saa bor

dens Ord stride fælges, og falder saa bort, at den nu

ofFererte Summa skulde overgaae den forrige. — 2) At

Rugen, formedelst Sædegaardernes Jorder, som nu ikke

bliver besaaet, herefter skulde stige udi heiere Priis

end den var udi Krigs-Tider: delte finder hos Os ingen

Indgres, thi naar det Qvantum considereres, som til

Armeen udi Danmark og Norge, samt til Flaaden er

//. 1
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1721. bleven reqvireret, imod hvis nu er fornoden, da skal

3. Febr. det findes, at de anforte Sædegaards- Jorder lil dens

Overskud ei kunde fournere. — 3) At de udi Assecu-

rancen selv finder en Lettelse, som Vi alt tilforn haver

considereret, er Os kjært at fornemme, og sætter dette, j"

saavelsom at de — 4) nu uden Convoy kan seile, og des- ?

bedre profitere af Tiden, dennem ogsaa udi Tilstand

et billigere Bud at gjore, end som af dennem er skeet.

— 5) At Fiskene debiteres udi lioi Priis seer Vi de . f

forer an som en Hazard, saasom Misvæxt paa Kornet
'

udi Danmark og mislig Fiskefangst udi Island til deres

Fordeel og Skade kan gjore Forandring; herpaa kan

svares dennem, at hvis Prisen, Fiskene udi Kjobenhavn

debiteres for, altid var lige, kunde herimod ei noget .
'

indvendes; men Experiencen viset det, at saasnart
;

Qvantitelen af Vårene, særdeles af dem, som til Sub-

sistencen ei kan undværes, nogensteds formindskes,

Prisen paa dem strax bliver forhalet, af hvilken Reigle f

de islandske Kjabmænd ogsaa ved Tid og Leilighe'd ei

glemmer at profitere. — 6] At de, for hvis de fra frem-
j

mede Steder til Islands Fornødenhed, formedelst det

ei findes her, uomgjængehgen maae lade komme, endnu
»

persisterer paa Told- og Gonsumlionsfrihed, kan ende-

ligen dennem udi den nye Contract bevilges; men
imidlertid haver dog Vores Deputerede for Financcrne

og udi Kammer- Gollegio at lade sig give af dennem

en Specification paa deslige Sager, som de, siden 3

Aar, hver Aar fra andre Steder haver ladet komme. —
^

7) Som de sig ei til en vis Qvantité islandsk Uld aar-
'

ligen at levere ville forbinde, saa ville Vi dog, at udi
^

Gontracten bliver observeret, at de ei nogen islandsk

Ukl til - fremmede Steder maa udfore, fcirend de Os,

hvis de har medbragt, allerunderdanigst har off'ereret, ;

om Vi samme til Vores Manufactur kunde have fornti-

den. — 8) Al de sig udi Gontracten ei ville forpligte udi

Krigstider til Vores FlaadesPorncidenhed Fiskene for en

vis Priis at sælge, kan saaledes passere og af Con-
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tracten udelades, saasoin med Guds Hjelp ei er at for- 1721.

mode, at denne Gasus i lang Tid existerer. 3. Febr.

Hvad nu endeligen Summen af de islandske Kjcib-

mænds gjorte Tilbud, saavel som Renleskriver Peter

Pentzens indleverte Beregning paa de aarlig for dennem
i medgaaende Omkostninger angaaer, da finder Vi det

' sidste saaledes stridende imod den sunde Fornuft, at

I hvis Beregningen var rigtig, ei nogen forstandig Mand

vilde eller kunde continuere den islandske Handel; thi

naar Omkostningerne overgaaer Summen af Indtægten,

som skal komme ud af Handelen, og lildeels udi smaa

i
Partier, saa er ,Gonclusionen let at gjbre, at den Nego-

\

tierende maa komme tilagters, hvilket af den Begjær-

!
lighed , Fremmede fra Åltona , Holland , Bremen og

; Engelland til denne Negoce har Lemoigneret, dog ei

^ er at troe, ei heller at begribe, at de islandske Kjbb

mænd, hvoriblandt ere vittige Folk, sig efter Bentzens

^ Deduction i en for dem saa skadelige Handel skulde \alle

indlade. — Imidlertid ville Vi dog rOre een Punkt, som

i Bentzen udi hans Specification angaaende Omkostnin-

! gerne anforer; han sætter, skulde Assuranlz betales af

de hen- og hjembringende Vare, vilde det ungefehr i

Fredstider være 10 å 12 pro Gento; staaer dette fast

og er i sig selv sandt, saa maa ufeilbarhgen fblge, at

/ Assurantzpengene udi Krigstider maae have været dob-

belt saa h6ie. Naar nu Galculationen gjcires efter

Bentzens Beregning, paa Skibe med Provision og alt,

^
hvis til Island er bleven sendt, tilligemed Skibene og

deres Retourladning, og de -/s Dele efter Sædvane

^
alene ere blevne assurerede, saa kommer deraf en

Summa, hvilken de nu sparer, som er langt hoiere end

den, de Os har offereret at betale udi aarlig Forpagt-

ning for de islandske Havne. Vi kan ikke vide, hvad

med Fundament af dennem herimod kan indvendes,

og ville derfore, at I særdeles dette, saavel som det

ovrige Allegerte dennem tydeligen foreholder, paa det

de kunde vide og begribe, at . disse Sagi^rs Omstændig-

1*



i Kgl, Resolution aivg. Islands Beseiling.

heder Os ere hekjendte og Vi derom have fuldkommen

Information, og sig derfore tage Vare, at de ei selv

giver Anledning og Aarsag, at denne Handel dennem

af andre bliver betagen. — Dernæst ville Vi, at om
Summen ei kan bringes hoiere, I med dennem for.

Havnenes Forpagtning paa 3 Aar og ei længere contra-

herer, saaledeSj at aarligen deraf skal betales 16000

Rdl. udi Croner, eller Couranlpenge med i O pro Genlo

Lage, og at de desforuden, efter den projecterede Oc-

iroyes Tilhold, uden Restance hgeledes svarer Land-

skyid-Afgiften udi Grener. — Det (ivrige, hvis af eder

udi åen nye Forpagtning er bleven observeret, appro-

berer Vi allernaadigst, og ville, paa det ingen nye

Indvendinger kunde komme, men Betalingen uden videre

Moderation folge, at ei nogen Afslag eller Refusion for

den Skade, dennem formedelst Grønlands lis kan over-

komme, maa accorderes, eller udi Gontracteu indfcires;

desligesle ville Vi, at som af eder er bleven proponeref,

al, naar Rugen her i Landet kostede 13 Mark Danske

Tonden, da dennem Frihed blev given, Rug fra frem-

mede Steder til Islands Forpflegning uden Tolds Er-

læggelse at indf()re: istedenfor 13 bliver sat 15 til '16.

MarkDanske* Kjobenhavns Slot den 3. Februarii 1721.

I

r

10. Febr. Reskript til Stiftbefalingsmand Råben, ang.

Islands Opmaaling ved Magnus Arason. Khavn

10. Februar 1721 ^ — Orinjnal i Slinamts-Archivet
I

1 Island A. 33.

Frederik den Fjerde &c. V. S. R. T. Som Vi efter

din allerunderdanigste Forestilling allernaadigst bevilge,

at Ober-Conducteur Aresen ved forefaldende Leilighed

sig til Island maa begive, for at forfatte efter din derom

meddelende Instruction eet Sbe- og Land-Garte over

samme Oe og dessen Situationer, saa og hannem til

') Råbens Instruct. 10. Mai 1721.
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de dertil behovende Instrumenters Anskaffelse samt

I ovrige medgaaende Omkostninger 142 Rdlr. (hvormed

Vi formene han nok kan udkomme) ialt vorde gotgjori;

Vi og til den Ende Vores Deputerede for Financerne

] allern. befalet haver, samme 142 Rdlr. imod hans Qvit-

tering at lade udbetale, dog saaledes, at han ved hans

Hjemkomst derfor vedborende Regning tillægger , saa

p iiave Vi dig sligt til Efterretning hermed allernaadigst

villet bekjendtgjore. Dermed skeer Vor Villie. Refa-

iendes dig Gud. Skrevet paa Vores kongehgc Residence

udi Kjobenhavn, den 10, Februarii 1721.

Reskript til EtaLsraad Frederik Rostgaard, 14. Febr.

ang. Gjennemsyn af nogle fra Island komne Kister

med Documenter. Khavn 14. Februar 1721.

—

Siell. Tegn. LXIII, 37.

Frederik den Fjerde &c. V. G. T. Vi give dig

hermed allernaadigst tilkjende, at omendskjondt Vi den

1. Novembr. næstafvigte Aar allernaadigst have befalet

dig, tilligemed Os elskelige Herr Peter Råben, Ridder,

Vores bestalter Admiral og Stiftbefalingsmand over Vore

Lande Island og Færoe, og Arnås Magnussen, Assessor

udi Gonsistorio, Professor philosophiæ og Antiquitatum

Oaaicarum ved Universitetet i Vores kongelig Residents-

Stad KJobenhavn, saa og Vores Archiv-Sekretercr, at

eftersee de Breve og Papirer, som findes udi endeel

Kister, som bemeldte Herr Peter Råben med sig fra

, Vort Land Island haver hjembragt, for at fornemme

fra hvad Steder i Island de kunde være komne, med
! videre samme Befalings Indhold, saa dog have Vi nu,

efter bem*" Arnås Magnussens Os allerunderd. gjorte

Forestilling om, hvad Beskaffenhed det sig haver med
samme Papirer, og hvorledes de af ham ere samlede,

i allernaadigst be\dlget, at naar forberorte Kister, hvorudi

disse Papirer og Breve findes, af Vores Kammerraader

i** ' Os elskehge Christian Erlund og Gregorius Claussen



6 Reskript akg. Gjennemsyk af Documknteu

1721. ere bleven paa sædvanlig Maade efterseel, samme Kister

'^^^^^YehT ^8 ^^'^^ ^'^^'^ meerbemeldte Årnas Magnussen

folgagtige, dog skal han forevise dig alle disse gamle

Breve, paa det at du dennem kan paaskjonne, om
derudi kunde være nogen som billigen b5r at gjemmes
udi Vores Archiv; og hvad sig angaaer de tvende Ki-

ster, hvorudi Gommissions -Papirenc ligge, da skal de

urorte leveres til Os elskelige Vores Tilforordnede udi

Kainmer-Collegio til Eftersjun, som Vi allernaadigst haver

befalet at gjore den Anstalt, at saavel de Kister, som
til Arnås Magnussen loveres, strax bhver efterseet, som
og de tvende Kister med Commissions-Papirerne imod-

tagne, og haver Vi til den Ende allernaadigst befalet

for"' Herr Peter Råben sig nu ei videre med samme
Breve al befatte. Derefter du dig allerunderd. kan vide at

rette. Befalendes &c. Hafn. den 14.FebruariiAnno 1721 ^

17. Febr. Rcskript til Stiftbefalingsmand Råben, ang.

Fuhrmanns Klageposter mod Laugmand Oddur

Signr9sson. Khavn 17. Februar 1721. —
Norske Tegn. XXI, 380-383; M. Két. III, 367—370.

Frederik den Fjerde &c. V.S.B.T. Vi give dighermed
tilkjende, at Vi, angaaende de Klageposter over Os elskeli"

Odder Sivertsen, Laugmand for norden og vesten paa Vort

Land Island , som Amtmanden der paa Landet Os el-

skelig Niels Fuhnnann til dig haver indgivet, og du,

tillige med de derudi paaberaabte Bilage ved tvende dine

Memorialer af 15. og 23. November udi næstafvigte Aar

,
til Os til allernaadigst Resolution allerunderdanigst haver

indleveret, allernaadigst have fundet for got, at dermed
h

W \

') Samme D. er udfærdiget Reskript til Stiftbefdiingsmand

Råben, at han iiar sig «nu ei videre med samme Breve at

befatte«, og et andet til de Deputerede for de kongelige

Financer og Kammer-Collegii Tilforordnede, at modtage

de fra Island liidkomne tvende Kister med Papirer fra

den islandske Commission (Arne Magnuss. og P. Vidalin).

(Siell. Tegn. LXlIl, 38, 39.)



p Reskript a^g. Embedsfouuoli). 7

skal forholdes saaledes: at hvad den 1'**= og 2'*''" Post ITSi.

]
angaar, saavel om den af bemeldte Laugmand Odder 17. Fehr.

Siverisen af endeel Uvedkommende oppebaarne Told
^"^^'^

eller Skat, som om Skatternes Oppebcirsel af ham aleneste

1 udi Fisk, Huder og Speciepenge, men ei udi Uld, da,

som det er en Stiftbefalingsmands Phgt at see til, at

ikke nogen Undersaat af Ovrigheden med mere Skat

' eller Paalæg bebyrdes eud efter Vores allernaadigste

Anordninger, saa og at Skatterne udi de Vare af Ål-

. muen oppebæres, som udi Skatte -Forordningerne erc

i nævnte, saa haver du og i saa Maade uden nogen Vores

special Ordre at remedere alle saadanne Klager, naar

du forst liaver informeret dig om deres Beskaffenhed

og derom hort begge Parters Paastand og in specie

hvad fornævnte Laugmand Odder Sivertsen i disse Po-

ster til sin Befrielse kan have. — Anlangende de udi

I

den 4"' samt o** og 6** Poster anforte Klagemaale om

80 Rdlrs Mulet, som tilkommer de Fattige der i Landet,

saa og 20 Rdlr Klosterhole Hospital tilhcirende, som

Odder Sivertsen skal indesidde med, samt Hospitalerne

saa og Kirkerne, fornemmehg de som paa Vores Gods ere

bestaaende, og i Særdeleshed Ingjaldshols Kirke, deres

Brbstfældighed, da, som det tilkommer Sliftbefalings-

manden og Biskoppen for saadanne Poster at vigilere,

saa haver du nu, efter dit Embedes Pligt, Loven og den

dig allernaadigst givne Instructions O*** og 10*^* Art., at

drage behcirig Omsorg for, at med Hospitalers og Kir-

kers Midler lilbcirligen omgaaes, og at de, som udi delte

^
i saa Maade angivne befindes at være skyldige, derfore

vorder straffede og anseete. Angaaende den udi den
7*** Post ommeldte, og for Tyverie saavel som falsk

Mynt beskyldte Ime Arnesen, som skal være undvigt,

da haver du derom at lade indhente Odder Sivertsens

Svar, om- han efter Angivelse og Formening udi

bemeldte Ime Arnesens Undvigelse kunde findes at

være skyldig; og som ingen Forfcilgniug hidtildags

^ imod bemeldte undvigte Mand skal være skeet, ei heller
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1721. nogen Dom over hannera gangen,- saa kan det dermed

IT. Febr. heroe, indtil han engang kan antræfFes, da Ovrigheden

udi Landet efter deres Embeders Pligt bor lade hannem

forfolge, efter de Beviser, som derom kan haves. De

tvende udi den 8^" og 9^^ Post ommeldte og paa Livet

domte Dehnquenler, Kristin Haldsdalter og Odder

Eyolvsen angaaende, da, som Amtmanden har berettet,

at Odder Sivertsen og Paul Beyer skal have, forsomt,

efter de ergangne Domme, at anholde om Vores aller-

naadigste Besolution , om samme Domme skulle exe

qveres, eller Vi allernaadigst ville eftergive eller og

formilde deres Straf, da haver du at tilholde vedkom-

mende Rettens Betjente, at give de i samme Sager er-

gangne Domme beskreven og Os derefter Sagernes Be-

skaffenhed til Vores videre allernaadigste Resolution

, allerunderdanigst foredrage; og som af disse nu ind-

givne Dokumenter ei kan sees, om bemeldte Delin-

qventer ere behæftede med Arrest, eller de, uagtet de

over dem ergangne Blodsdomme, gaaer ledige og lose,

saa haver du den Anstalt at ^ore, at sligt af Ovrigheden

der vorder iagttaget. Hvad ellers Amtmandens Klage

over Odder Sivertsen angaaer, formedelst hans Omgang

med Rettens Administration, hvorved han sig af ufor-

seglede og uigjennemdragne Protokoller efterAndragende

skal betjene, da, som meerbemeldte Laugmand Odder

Sivertsen udi denne, saavelsom foranfcirte Poster, saa

hoihgen beskyldes for utilborlig og uforsvarlig Forhold,

og sligt, om det sig saaledes forholder og han sig det

ei kan fralægge, ingenlunde bor blive ustraffet, saa

haver du, efter foromrorte dig given Instructions

Art., at lade tiltale hannem og det for Laugthinget (efter-

som dette, som han beskyldes for, mest dependerer af

hans Sysselmands Embede, og Sysselmændene staar

under Laugthinget), ved hvem du der i Landet dertil

beskikker, efter den Myndighed, som du efter Loven

og din Instruction haver til at forfolge og redressere

saadanne Sager, uden nogen anden Vores special Ordre,
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Mens angaaende Odder Sivertsens Forhold og Omgang \

med et Anno 1702 udi Isefjords Syssel strandet Fransk

Hvalfangerskib, da dependerer den Post af Vores Renle-

kammer, hvorfra og derom behorig Anstalt vorder gjort.

Derefter du dig allerunderdanigst haver at rette, og dig

ellers udi foranforte angivne Poster efter Loven og din

Instruxes Indhold at forholde. Befalendes &c. Hafniæ

den '17. Februarii 1721.

Kongelig Resolution ang. Betingelserne for 24.

Islands Beseiling. Khavn 24. Februar 1721. -—

Rentek. Norske Relat. og Resol. ProtoU. 3, Nr. 36.

Vi have, af hvis fra de islandske Kjobmænd under

Dato den 10. Febr. og Vores Deputerede forFinanceme

den 17. Februarii er indkommen, allern. fornummet:

1) At hvis de islandske Havnes Forpagtning alene

skulde vare udi 3 Aar, de Negotierende paa Island

Landskyldafgiftens Inddrivelse og Tilsvarelse uden Re-

stantz sig, efter deres Foregivende, ingenlunde kunde

paatage, og at saaledes den nye Octroyes 11** Post

aldeles vilde udgaae. — 2) At de ikke kunde forbinde

sig ved Landets Reseigling at bruge Kjdbenhavns Skibe

alene, meget mindre obligere sig at anskaffe de* udi

den nye Octroyes Post ommeldte armerede Huk-

kerter, og paastaae desaarsag, at den nye Octroyes

2*" Post maa udgaae og blive i den Formå som de

gamle Octroyers 2***" Post diclerer. — Hvorfore de

anholder, efterdi de ei kan paatage sig at beseigle

Landet for den aarlig Forpagtningsafgift efter den nye

Octroyes Tilhold, at forommeldte Poster maa exciperes,

saa fremt Forpagtningen udi 10 eller 12 Aar i detaller-

mindste ikke skal continuere.

Hvorpaa Vore Ceputerede for Financerne dennem
til Svar haver at give: at hvad den Punkt angaaer,

alene at betjene sig af Kjdbenhavns Skibe til deres

islandske Handels Fortsættelse; item armerede Hukkerter

åt anskaffe, Vi derifra dem allernaadigst ville befrie,
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hvis de ei dertil selv inclinerede, saasom angaaende

forommeldte Hukkerter alene paa deres egen Interesse

og Nytte var reflecteret; og at hetjene sig af de her

udi Kjobcnhavn værende Skibe, formener Vi, om de

ellers med Eierne for en billig Fragt kunde accordere,

de, uden derom noget at stipulere, vel selv skulde in-

clinere til; og hvad Landskyldens Afgift angaaer, ere

Vi nok tilfreds, at de islandske Kjobmænd for dens

Oppebcirsel at svare bliver befriede, naar Vores Depu-

terede for Financ'erne og udi Kammer-Collegio imidlertid

gjor saadan Anstalt ved dens Forpagtning, enten til

Fremmede, eller andre Vores Undersaatter, at Vores

Indkomster bliver sat paa en vis og bestandig Fod, og

Vi derudi ei lider nogen Afgang. — Imidlertid haver

Vores Deputerede for Finaucerne og udi Kammer- Gol-

legio at fornemme hos de islandske Kjobmænd, hvad

de, for hver Skippund Fisk og hver Tcinde Kjod fra

Island hid at bringe, til Fragt prætenderer; og som I

med de islandske Kjobmænd angaaende de ovrige

Punkter ere enige, saa haver I for de 16000 Rdl. udi

Croner eller 10 pro Gento Lagie paa 3 Aar at slutte.

Kjobenhavns Slot den 24. Feb^^uarii 1721.

Octroy paa den islandske Handel for tre Aar.

Frederiksborg 5. Mai 1721. — Rentek. Norske

Exped. Prot. 1, 309-346.

Octroy for Niels Birch paalsefjord i Island, for Aarene

1721, 1722 og 1723, mod aarlig Afgift 970 Rd. Croner.

Vi Frederik den Fjerde <&:c. G. A. V., at saasom Vi

ved Vores allernaadigste Resolution af 24. Febr. sidst-

afvigt haver bevilget de islandske Interessentere, efter

deres allerunderdanigste gjorde Ansbgning, samme Lands

Beseiling for tilstundende 3 Aar, saasom indeværende

1721, 1722 og 1723, for den Summa 16000 Rdl., siger

sexten Tusinde Rigsdaler Croner, eller, i Mangel af Croner

in natura, med 10 pro Geuto Lage, aarlig til hver Aars

11. December udi Vores Zahlkammer at betale, efter
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den Ligningj som Interessenterne over hver Havn selv i 721.

haver gjort, og Vores her i Staden bosiddende Borger 5. Mai.

og Negotiant Niels Birch deriblandt haver erklæret, at

indstaae og svare af Havnen Isefjord den Summa 970

Rdi. Croner; altsaa bliver hannem denne Havns Beseiling

paa efterfolgende Condiiioner aJlernaadigst overdragen:

1) Dersom Forpagteren vil herefter overlade den

hannem bevilgede Havn til andre, eller andre med sig

udi Handelen indtage, da maa det ikke skee directe

eller indirecte til nogen Fremmede , enten Hamborger,

Lybecker, Holstener, eller Andre, som h(5rer under det

keiserlige Advocatorio, mens alene til dennem, som ere

Vores eedsvorne Undersaatter og bosiddende Borgere

her i Staden, hvilket da strax ved Vores Rentekammer

skal gjbres bekjendt, for at være vidende hvem som

interesserer med Hovedmanden; dog skal han, som

Forpagter, svare Os til Afgiften, og stande til rette, om

nogen Forseelse udi Handelen maatte begaaes. —
2) Udi fredelige Tider maae ingen anden Skibe fragtes

til Havnernes Beseihug end de udi Dannemark og

Norge, Flensborg og Sonderborg hjemmehorende, og

der alene erp Vores eedsvorne Undersaatter tilhorende,

paa hvilke Skibe og Skipperne skulle være Vores eed-

svorne Undersaatter og udi Vores Riger og Lande bo-

siddende, samt der holde Dug og Disk. Men naar Vi

med andre Potentater udi Krig er begreben, og ikke

saa mange bekvemme Skibe udi Vores Riger og Pro-

vincier til Handelens Fortsættelse skulde være at be-

komme til Fragt, maa det Forpagteren være tilladt fra

andre Riger eller Republiquer. ved sin Gorrespondence

sig samme fornodne Skibe at forskaffe, paa det Landets

Beseiling ikke derudover skal efterlades. — 3) De Vare,
r

hvormed Havnen skal forsorges og sammesteds for-

handles, skal og indkjSbes udi Vores Riger og Lande,

og ikke være Interessenterne tilladt at forskrive noget

af hvis som her voxer og fabriqueres, hvorfore og

Fabriqueurerne her i Staden skal stræbe at skaffe saa
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1721. gode Vare, at Indbyggerne udi Island intet kan have

5. Mai. sig derover at besværge, saml at de kan sælge samme

Vare til de islandske Interessentere for saa billig Priis

som mueligi er, eller de fra andre Stæder forskrives

kan; men hvad- Vare, som ikke her vorder gjort eller

forarbeidet, maae de, saa længe ingen sig her nedsætter

dennem at forfærdige og levere, forskrive fra andre

Stæder og derpaa nyde fri Indforsel for Told, Consum-

tion og al Besvær, saavidt som virkeligen til Island

udfores; ligeledes nyder de hvis Salt som til Fiskeriet

samt Saltning og i andre Maader i Landet behoves,

fri for Told, Gonsumtion og al Paalæg, dog skal de

derimod være forpligtede at kjobe det af de Skibe det

hidbringer, som ere Vores egne Undersaatter tilhcirende,

eller og selv med deres egne Skibe lade komme det

fra forste Haand, alt saa længe ikke Krigen Farten for-

hindrer; men om Krig skulde indfalde, bliver det den-

nem tilladt samme ved beste Leilighed sig at forskaffe,

paa det Havnens District forsvarlig kan vorde forsjunet.

Saa tillade Vi dennem allernaadigst, at naar Rugen her

i Sjælland koster lo og 16 Mark danske Tcinden, maae

de have Frihed saa megen fremmed Rug fra fremmede

Stæder uden Tolds Erlæggelse at indfore, som til de
— h

dennem udi Forpagtning overdragede Havner til Meel

og Brcid gjbres fornoden, ved hvilken forbemeldte Told

og anden Frihed dog ingen Underslæb maa begaaes

under eet Tusinde Rigsdalers Straf til den kongehge

Fiscuni og fem Hundrede Rigsdaler til Qvæsthuset. —
4) Og som denne Handel i Henseende til Kj(3benhavns

Conservation drives af Kjobenhavns' Indvaanere, saa

bor og, saa længe Gud forunder Freden, al Udskibning

til Island at skee fra Kjabenhavn og ingen andensteds,

men Retourladningen maae de efter gammel Skik for-

seile og handle med hvor de finde deres Regning, og

hvis som da her tir Kjobenhavn eller andre Vores

Siromme deraf indkommer og losses, er ligeledes ved

Indforselen som tilforne for al Told og Besværing befriet,

j
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men om noget deraf igjen til fremmede Stæder maatte 1721.

udskibes, skal de ligesom forhen svare 1 % i Told, og 5. Mai.

for videre Besværing være befriet; og om Interessen-

terne behøver at bygge nye Handelshuse i Island, eller

et District en Ladning norsk Tommer og Bord et

Aar kunde behove, da skal det være tilladt saadan

en Ladning i Norge at kjobe, samt Huus at lade der

sammenhugge og for Told og al anden Besværing fri

derfra til Island at udfore. — 5) Forpagteren skal alene

være tilladt at handle, kjobe og sælge paa bemeldte sin

Havn og med dem udi samme Havns District og derunder

beliggende smaa Havner og Bayer boende Almue, hvil

ken Handel han med donnem sig saa nyttig maa gjore

som han bedst veed og kan, og skal Ingen, det være

Indlændske eller Fremmede, udi samme District og paa

fornævnte Havn være tilladt at handle enten paa Landet

eller udi -Scien udenfor Landet. — 6) Saa maa og Ingen,

hverken Vores egne Undersaatter eller andre, bruge

nogen Doggerie omkring Island, nærmere end 4 Mile

runden omkring ud fra Landet, under Skib og Godses

Fortabelse hvor det antræffes. Ellers hvad Vore egne

Undersaatter angaaer, som med Vores allernaadigste

Tilladelse kunde ville bruge Doggerie 4 Mile fra Landet,

dennem skal deTrafiqnerende uden nogen Kjendelse assi-

stere udi Nod, O" med al Iver befordre deres Haand-

tering saa længe de ingen Handel i Landet eller der

omkring imod deres Privilegier foretager. Dog maae

bemeldte Doggere, som for er meldt, ikke tilhandie sig

af Landet eller Fiskebaadene , som er ude at liske,

nogen Fisk eller andet, det være sig hvad det være
vil, uden de vil agtes og straffes som andre uprivile-

gerede Handlere. — 7) Betrædes Nogen udi Havnerne, .

eller nærmere Landet end 4 Mile, at drive nogen for-

buden Handel eller Doggerie, da skal deres Vare med
Skibene være confisqveret, og til dennem som det erobrer

være hjemfalden, mens Personerne, som derpaa farer,

straffes efter Sagens Beskaffenhed paa Kroppen. Be-
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1721. meldte Privilegerede maae og Magt have, saadanne for-

5. Mai. budne Handlere og Fiskere, del være sig af hvad Nation

det være vil, at lade antaste, tilligemed de Vare som

de haver med at fare, og sig dennem, saavidt mueligt

er, bemægtige og til Bessestad at opfore, at de der af

Amtmanden, eller udi hans Fraværelse af næste Ovris-

hed uden Ophold kan paadommes, og hvilken af Par-

terne med Dommen ei er tilfreds, da bevilges hannem

at indstævne samme Dom for Admiralitetet, og det

antastede Skib og Gods herhid at fore, hvor de uden

ringeste Ophold af Admiralitetet skal paakjendes, og skal

Sysselmanden, i hvis Syssel saadanne forbudne Handlere

antræffes, under sin BestiUings Fortabelse og anden

vilkaarlig Pengestraf, efter Sagens Beskaffenhed, være

forpligtet, med al Magt Forpagteren eller hans Fuldmægtig

at være behjelpelig, samme Personer eller Skib at op-

tage og til Bessestad at henfore, dog paa Sagsøgerens

Bekostning. — 8) Forpagteren maa ei handle med nogen

de andre Districters Indbyggere, eller tilfclie de andre

Parlicipantere nogen Indpas eller Skade paa dennem aller-

naadigst bevilgede Havner og Districter, under hvad

Navn det nævnes kan; især maa de ikke opseigle nogen

nve Havner eller Baver nær ved de andre Districter, der

at handle, eller skikke nogen Folk med Vare bort fra

deres Havn hen udi Districtet at forhandle, hvormed

Handel<?n kunde drages fra næriiggendc Districter; ikke

' heller maa han forsætteligviis indlobe paa nogen Havn

udi de andre Participanters Districter, uden han af Storm

og Uveir, eller anden ulykkelig Hændelse, dertil tvinges,

da han dog ikke maa bryde Lasten eller handle med

Nogen, men det snareste mueligt at han bliver hjulpen

igjen udlobe, under 1000 Bdlrs Straf til den, som samme

Havn er bevilget at beseile, og oOO Bdlr lil Qvæst-

huset. — 9) Han skal kj6be og sælge paa bemeldte

sin Havri efter Vores Anno 1702 allernaadigst udgangne

Taxt, og det med ret Alen, Maal og Vægt, og skal han

og hans Betjentere sig venhgen og med god Omgjæn-
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gelse imod Landsens Indbyggere, Geistlige og Verdslige 1721.

forholde, saa Ingen med Billighed kan have Aarsag sig over 5. Mai.

dennem atbesværge, ogskuldeherefternogenurigtigAlen,"^"""^^''

Skaale-Vægt, Lod eller Bismer findes i nogen Handels-

Bod hos Kjbbmanden, skal Hoved-Participanten, imod
Regres til hans Fuldmægtig, være forfalden udi 1000

Rdlrs Straf, hvilke Boder af Stedets Amtmand eller

næn^ærende Ovrighed under deres Bestillings Forta-

belse skaL paaagtes og inddrives, og tilBistrictets fattige

Indbyggere efter rigtig Beviis uddeles. — 10) Han skal

og ndiagtig forsorge sin Havn med gode, dygtige og

uforfalskede Kjdbmandsvare, og det saa rigelig med de

Vare i Synderlighed, som til Livsens Ophold, Fiskeriets

og Land-Arbeidets Fortsættelse gjdres fornddent, saa at

Ingen derover kan have billig Aarsag sig at besværge, men ,

athverogeen kan forBetalning bekomme det han behdver.

[De ^ skal og paa Orebakke tage Slagterie af Almuen

saavel udi de gode Aaringer som de slette, hvorimod

Orebaks Dislricts Indbyggere skal være forpligtet at

levere til Kjdbmanden, saavel udi gode Fiskeaaringer
L

som udi slette, hvis Qvæg de kan afsætte og afstaae til at

forhandle, ligesom paa andre Slagter -Havner, og som

bemeldte Orebaks Foi-pagtere sig besværger, at endeel

Indbyggere i Districtet ikke udi afvigte Forpagtnings-

Aaringer deres Pligt som paa andre Slagter-Havner imod

Kjdbmanden haver ^viist, i Henseende at de ikke har af

Fjeldene ladet og af Hottene (Réttir?) hjemhente deres

gode Qvæg og saadant i rette Tider til Kjdbmanden

leveret, men aleneste ladet levere nogle slette magre

Faar, som gaar hjemme i slet Græsgang ved Bayerne

:

Ihi befales Sysselmændene i bemeldte Orebaks District,

at de ikke alene hver deres Syssel underhggende Almue

alvorlig tilholder, men endog selv gaaer Almuen for

med got Exempel, at lade got og ulasteligt Qvæg fra

') Det Indklamrede er indskudt i Octroyen Nr. 18 for Ore*

bakke (Eyrarbakki).
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1721. Fjeldene og af-RoUen hjemhente, og i rette Tid til KjOb-

5. Mai. manden paa Orebak levere for Betalning efter Taxten,

og ingenlunde sælge enten deres Qvæg eller ulden

Vare til andre Kjobmændj omendskj5ndt at Indbyggerne

mere end Taxten tilholder i slette Fiskeaar af andre

Havners Kj5bmænd for deslige Varer kunde bekomme;

ei heller maa Orebaks Indbyggere deres Vare til Nogen,

som med Tobak, Brændeviin og andre Kramvare i det

District indfcirer, deres Varer forhandle, men ligesom

Forpagteren er forbunden til at tage imod Indbygger-

nes Slagterie for gode Vare, saa skal og Indbyggerne

være forpligtede og forbundne til at levere dem alt

hvis de af gode Vare kan overlade, og saaledes handle

redelig imod dennem, al Forpagteren ei skal gjore for-

gjæves Eqvipage af Salt, Fustagier og andet og tillige

fragte h parte Skib ; hvem som understaar sig herimod

at handle, straffes efter Sagens Beskaffenhed som Ufri-

handlere.] Naar der ellers maatte indfalde slette Fiske-

aar eller Indbyggerne lide Skade paa deres Qvæg, at

de ikke haver Vare i Betalning at indlevere, maa dem
ingenlunde veigres for rede Penge eller anden forn(3ie-

lig Værdie at nyde Meel, Liner, Baade-Tommer og

fornoden Fiskeredskab, til deres Livsophold og Nærings

Fortsættelse. Ydermere om Gud straffede Landet med
fiskelose Aar, eller Qvæget maatte bortdoe, saa at

Indbyggerne ikke kunde kjobe deres Ncidsjun, bor

og Interessenterne at komme dem til Hjelp med deres

Livsophold indtil de det et andet Aar af Guds Velsig-

nelse kan betale. Hvilken Undsætning dog ikke Ind-

byggerne maae ansee som at Forpagteren skulde

underholde dem, enten de arbeidede og s(5gte deres

Næring eller ikke, mens naar Interessenterne anskaffer

hvis de behbver for Betalning efter Taxten og undsætter

dem, bor de og alle arbeide og være flittige, samt ikke

understaae sig enten af Districtet, hvor de ere boende, at

bortfore eller til Skibsfolkene forhandle nogen deres Vare

imod Rede-Penge, og igjen tilbyde Kjdbmændene samme

1
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rede Penge for Vare, men ligesom Interessenterne ere 1721.

forbundne at handle oprigtig med Indbyggerne, bor de 5. Mai.

og være forpligtede til det samme imod Interessen-
^

h

terne, under vilkaarlig Straf eller deres Midlers For-

brj'delse efter Sagens Beskaffenhed, saasom den ene
bbr at sorge for den andens Conservation, paa det de
alle kan nyde Lykke og Velsignelse, og skulde da in-

teressenterne ikke, som for er meldt, forsjune deres Havner
med al Nødvendighed af gode Vare, da skal han, som
derudi skyldig fmdes, være. forfalden at svare tit vil-

kaarhg Pengestraf 400 Rdlr, mindre eller mere efter

Sagens Beskaffenhed, de Fattige og Indbyggerne i Di-
,

strictet til Deel, at de derfor deres Skade kan opreise.

— ^ '0 Vores Jordebogs-Indkomster af Landskyld, Skibs-

-^batter, Mandtals-Fiske og SmOrleier, med andre Vor-es

Rettigheder, skal indleveres til den Havn, udi hvis Di-

stnct Jorden ligger ogBaadene fiske, til den Priis, som
forhen været haver, og hvis udi saa Maade fiskes udi
ethvert District, maa ei derfra til et andet Dislricts Havn
bortfares. — i g) Saa maa og Forpagteren ei lade no-

gen Efterliggere om Vinteren lade efterblive paa hans
Havn, under hvad Prætext det og være maa, ei heller

nogen Vare lade levere til nogen Islænder, dennem om
Vmteren at forhandle, under 1000 Rdlrs

,
Straf for hver

Efterliggere eller hver Islænder, han nogen Vare betroer

sig at forhandle, saasom sligt ikkun foraarsager

Bondens Ruin, hvorfore Ovrigheden herover haver at

liolde, al saadan Misbrug at forekomme. [Allermindst ^

maa de forsende Vare fra Oen til Fastelandet, til at sælges
der, til deres Præjudice, som haver forpagtet Orebak,
under Straf som anden forbuden Handel imod Ociroyen,
dog skal hermed ikke være formeent, at jo saavel Om-
budsmanden som andre Oens Indbyggere uformeent
maa fra Fastelandet sig for Penge eller andre 1 Landet
gaaende dygtige Vare tilforhandle: Sm5r, Vadmel, Skoe-

') Tillæg i Octroyen for Vestmannoerne.
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il^i. Læder, Skind til Soklæder eller andre slige Vare, som

5. IMai. de til deres Huses Fornodenhod og Fiskeriets Fortsættelse

"^'"^^ncidvendig behover]. Derimod niaa og ingen afIndbyggerne

udi Island efter Kjobmandens Afseiling fra deres Havn,

være sig geistlige eller verdslige Ovrigheder, eller nogen

Anden, underslaae sig at aabne eller aabne lade Kjcib-

mandens Huse, og der udtage eller udtage lade enten

VarOj Penge eller Penges Yærdj under hvad Prætext

. det være kunde, uden saa skete, at Indbyggerne for-

medelst en eller anden tilstrækkehg Aarsag, eller Ski-

bets Udeblivelse næste Aar, skulde lide Mangel paa

Livets Ophold og ei anderledes kunde blive hjulpen,

haver Indbyggerne i saadanne Tilfælde forst at tage et

lovskikket ThinErsvidne om den nærværende Nodvendia-

hed, og derpaa s(3ge Vores Amtmand eller Landfoged,

og' om disse ere altfor langt fraboende, andre Vores

Betjenlere for at bivaane Aabnelsen, da de til sig tage

i- af de bedste, vederheftigste og oprigtigste Mænd i

Districtet, som er overværende og med rigtig Vægt og

Maal skulle levere enhver sin Nodsjun. Kunde da de

Trængende strax betale hvis de saaledes bekommer,

skal den nærværende Betjent og de hannem ad-

jungerede 4 Mænd samme annaD:ime og Kjobmanden

derfor Regnskab svare, hvis ikke, haver de ved Kj5b-

mandens Ankomst at overlevere Fortegnelse paa alt

hvis saaledes udleveret er, og det saa rigtig og accurat,

som de det med hdiestc Ord bekræfter. Forseer sig

Nogen herimod, da betaler den eller de Skyldige 500

Rdlrs Straf til Ilavnernes Forpagter og Bislrictets Ff^ttige,

og derforuden betale alt hvis Kjobmanden af sine efter-

ladte Effecler kan savne, og skal Amtmanden uden Op-

hold skafle Kjobmanden disse Strafboder af de Skyldige

udexeqveret. -r- '13) Kjobmanden maa ingen Fiskerbaade

holde udi Landet, ei heller nogen leie af Landfolket til

at fiske for denuem, ikke heller maae de nedsætte Lod-

derudi Stranden, Xandfolket til Skade, men med deres

egne Folk og Joller maae de ubehiadret fiske udi deres
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District, hvor det ikke skeer Indbyggerne til Indpas. — mi.
14) De som paa Vores Vegne at befale haver, være sig o. Mai.
Amtmand, Foged eller Andre, saasom Vi allernaadigsl
eragter forneden til samme Land at hensende, skal

^
-Interessenlerne vÆsre forpligtet at fOre frem og tilbage
uden noget Vederlag, desligeste og Landets Indbyggere,
som vil her til Riget hidreise, dog skal de uden'por-
skjel, som saaledes reiser herimellem, selv forskaflfe sig
deres Underholdning, og maae de ingen Vare til eller
fra Landet fore uden til deres egen Huusholdings For-
nedenhed, langt mindre nogen Handel der udi Landet
dnve, under samme Vares Forbrydelse og den Straf,
som andre uprivilegerede Handlere. — 1 S) Hvad Mine-
ralier og andre Raritet-er af Fisk, Fugle elier Dyr, som
der udi Landet findes, skal Interessenlerne, hvor det
dennem forekommer, holde Os til Bedste og slige Ting for
bilhg Fragt med egne og Medinteressenteres eller'be-
fragtede Skibe lade hidfore til den kongelige Residence-
stad Kjobeuhavn. — IQ) Islænderne skal ei med nogen
Anden, hvem det og være maa, enten paa Landet eller

udenfor Landet i SSen, Havner eller Fjorder eller nogen
andensteds være tilladt at handle, kjobe eUer sælge,
uden alene med den privilegerede Forpagter eller hans
Fuldmægtig udi fornævnte District, eller nogen Fisk af
deres Baader at sælge, naar de med dennem ere ude at
fiske, under Straf som Taxten tilholder, med mindre

;

Skibet, som til fornævnte Havn var destineret (det Gud
orbyde) forulykkedes, eller og Vårene, som begjærtes,
enten ikke var at bekomme paa Havnen eller og ikke
vare saa gode, at Indbyggerne udi bemeldte District
dermed kunde være fornoiet, da maa Districtets Ind-
iSgere dengang soge de andre næst hosliKgende Hav-

nersBese.gleré og af dennem kjObe deres NodWi-ft, og .skal
sysselmanden af yderste Magt holde herover og ikke
oige nogen ulovlig Handel med Almuen under hans

Bestillings Fortabelse. Skulde han og selv herimod
dnve nogen ulovhg Handel, da skal han derforuden

2*

L
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1721. være undergiven en vilkaarlig Pengeslraf efter Sagens

5. Mai. Beskaffenhedj hvoraf den halve Deel lil Angiveren sk^il

være forfalden og den anden halve Deel til ham, som

udi saniino District er bevilget at handle. — 17) De

Vare, som Islænderne i Havnens Krambod indleverer,

skal være gode og dygtige Kjobmandsvare, nemhg reen,

ukaslen (ukassen), umalt og ufrossen Fisk, som Blod-

. benene ere vel afskaaren 3 Led nedenfor Navlen, reen

og klar Tran, gode Mands-Hoser og Vandter, Hoserne

een Sjællands Alen lange og deres Vidde derefter.

Vadmelet 2 Islands Alen bredt og andre Vare i lige

Maade gode og dygtige. Hvis Vårene anderledes be-

findes, skal Forpagteren eller hans Fuldmægtig ei pligtig

være dennem at annamme, og ellers til Handelens Be-

fordring skal Indvaanerne udi Island vorde tilholdet at

arbeide deres uldent Gods vel, efter det af Kammer-

Gollegio forbemeldle approberede Maal og Model, og

levere de 4 Parter af deres enkelte Gods udi Hoser og

Vs Part udi Vanter, alt dygtig og vel conditioneret, og

derfor betales efter Taxten. — 18) Paa det Forpagteren,

samt han.s Kjobmænd og Betjente, paa forskrevne Land

ei over deres rette Tid skal opholdes og blive belig-

gende, sig selv til Skade og Forsommelse , da skal

Indbyggerne og Almuen paa Landet phgtig være til

Kjobmanden, hvis de skyldig bliver, udi betimelig

Tid at betale, nemlig paa Fiskerhavnerne inden den

20. Julii og paa Slagterliavnerne inden den 22. Au-

gusti, eller i det seneste 8 Dage efter fornævnte

Termin. — 19) Naar Forpagteren eller hans Betjente

Nogen paa bemeldte Land kan have at tiltale, enten

for Gjeldssagcr eller andet, da skal saadant skee

efter Lands Lov og Ret og ikke anderledes, og det

uden lang og ubilhg Ophold, hvormed Ovrigheden

udi Landet skal have Indseende, som de agter at svare,

om nogen Klagemaal derover paakommer. — 20) Vi vil

og allernaadigst handthæve og forsvare Forpagteren udi

sin Handel, saa at hannem hverken af andre Vores Under-
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saatter eller Fremmede nogen Indpas skee skal. [— 1721.

21) Havnens District skal blive paa den Maade, som 5. Mai.

dermed er bleven forholdet udi de næst forbigangne

Aaringer. — 22) Efler Vores allernaadigste Resolution

af 3. Febr. 1721 bliver Interessenterne forbuden: ei

nogen Islands Uld til fremniede Steder at udfore, f()rend

de Os, hvis de har medbragt, allerunderdanigst haver

offereret, om Vi samme til Vores Manufactur kunde

have fornoden. — 23) De nu fragaaende Forpagtere

skal, saa snart skee kan, uden Ophold levere den til-

trædende Forpagter og Interessentere en rigtig og spe-

cial Forklaring over deres paa Havnen efterliggende

Gods, hvilke den nye tiltrædende Forpagter skal imod-

tage efter den Priis , som samme Vare efter deres

sandfærdige Regninger og Boger er indkjobt for, og med

Paagaaende Omkostninger og Fragt haver kost dem der

i Laudet, undtagen Kornvarene, hvilke, i Henseende til

den Forskjel paa Prisen, hvorfor de ere indkjobte og

nu derpaa her i Staden befindes, skal betales efter

Prisen, som har været de 2*^ forlobne og dette inde-

værende Aar, hvilke trende Aars Kjob skal sammenlægges,

Og derefter, for at see begge Parter, saavel den fra-
'

gaaende som tiltrædende, nogenledes soulageret, an-

slaaes til Vs Part imod alle 3 Aars Kjob, hvorefter de

Tiltrædende samme Korn- eller Meelvare antager, og

skal de nye Interessenter være tillænkt, forskrevne efter-

liggende Gods at betale udi tvende Terminer, saasom den

ffirste dette Aar til 1. Maji, eller forend Skibene afseigler,

Og den anden Termin eller halve Part, som skal staae

W Securitet for Varenes Dygtighed, at betales til den

Maji eller forend Skibenes Afseigling 1722. I lige Maade

beholder de tiltrædende Forpagtere de paa Bavnerne

l>efmdende Kji^bmandshuse og Inventarium, efter den

derpaa i Island det forbigangne Aar gjorde Vurdering

og satte Priis, som ligeledes til forskrevne Terminer

betales, og for al Belahngen at stille de fragaaende

Interessentere suffisant og borgerlig Gaution, men skulde
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1 721. åen liltrædeiidc Forpagter ikke befinde samme Huse

5. Mai. og Inventarium afVærdie efter Taxeringen, og de efter-

liggende Vare ved Bonitet, Tal og Vægt, ^amt MaaJ, saa

rigtig, som det dennem Wiver anfort, og de derved

finder sig fornærmet, da staaer det ham frit for, ved

Amtmanden, eller den der ved Stæden beskikkede Ov-

righed, at lade udnævne 8 ærlige, forstandige, uvillige

Mænd, livilke udi Sysselmandens Overværelse skal, saa-

ledes som de med en god Samvittighed vil bekræfte,
L

vurdere Husene og Inventariummet, samt taxere hvad

de efterliggende Vare kan være' mindre end de anfort

er, eller forringet udi Boniteten imod lovlige Kjobmands-

vare og den derpaa satte Priis, som da udi den sidste

Termin af Betalingen skal komme dem til Afslag, saa

skal og de fratrædende Forpagtere indlevere til den

nye Forpagter riglig Bestance-RouUe over deres udi

Havnens District udestaaende Restancer, af hvilke Re-

stancer, saavidt der af det sidste Aar er gjort til visse

Folk, skM betales, til 'l.Maji indeværende Aar Va Part,

og det ovrige, som deraf ved Skibenes Ankomst vorder

inddrevet, til den 11. Becembris næstefter; hvad sig

de ovrige Restancer angaaer, da skal de nye Interes-

sentere gjore deres yderste Flid, at samme inden 3

Ugers Forlob efter Skibenes Ankomst paa Havnen kan

blive betalt, og hvis det ikke skeer, skal Kjobmanden,

som Havnen beseiler, strax give en Liste til Syssel-

manden med vedborlig Beviis derpaa, hvorefter Syssel-

manden uden Ophold, efter Vores allernaadigste For-

ordning af 10. April . 1702, samme ved lovlig Adfærd

og paa de Skyldiges Bekostning hos de Formuende skal

indsoge, og hvis betales til Kjobmanden leveres, men

over de Uformuendes Gjæld forhverver han, til enRig-

• tighed for sig, paa de fragaaende Forpagteres Bekostning

-lovlige Thingsvidner, at intet er at faae. Skulde ellers

samme Kjobmand forsomme Restancerne saaledes at'

inddrive, og ikke dermed lovlig omgaaes, at forskaffe

Beviis for Misbetalingen, bor han gicJre fuld Betaling
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til U. Decenibr. 1723, og hvis at Sysselmanden skulde 1721..

findes uvillig herudi, straffes han efter berdrte Forord- 5. Kai.-

ning. — 24) For den efterstaaende 'Fisk eller andre

islandske Vare nyder de fragaaende hiteressentere af

den tiltrædende Forpagter billig Betaling, saaledes som

de kan forenes om, men hvis de ikke skulde kunne

forenes, skal de tiltrædende Interessentere udfore sammo
efterstaaende Fisk for de fragaaende Interessentere for

den Fragt, som de tiltrædende selv betinge for deres eget,

dog maadetikke overgaae V4 Part af et Skibs Ladning.—
' '

25) Med forskrevne Gonditioner og Yilkaar maa fornævnte

Vores her, i Staden bosiddende Borger og Negotiant,

Niels Birch, bruge denne Handel udi næstfolgende 3

Aar, at regne fraNyeaar 1721 til ASrsdagen 1724, imod

den deraf udlovede Forpagtnings aarlig AfgiftniHundrede

og halvljerdsindst^^e Rdir, som han, Hustrue eller Ar-

vinger, om de selv imidlertid ved Doden afgaaer, til hvert

Aars 11. Decembr. udi Vores Zahlkaramer prompte udi

danske Croner, eller .i dets Mangel med 10 **/o Lage,

og det uden mindste Afgang skal erlægges, det uden

iiogen Befrielse enten for Misfangst, den grbnlandske

Ises Forhindring eller anden Vanheld med Qvægets

Sortded eller i andre Maader, undtagen om Krig skulde

Undfalde, at deres Skibe af Fjenden blev borttagen, og

sligt noksom blev beviislig gjort, da den, som Ulykken

i saa Maade træffer, sig Moderation i Forpagtningen

efter Sagens Beskaffenhed kan have at forvente, til

hvilken Ende Vi og allernaadigst ville forsikkre dem,

at om Krig skulde paakomme,- de damedConvoy tilog

fi*a Island i rette Tid i Maji Maaned skal vorde for-

sjunet, hvorimod de og da skal være færdige eller be-

tale Omkostningen, omConvoyen siglængere efterdennem
maatte opholde. Overalt' skal og Forpagterne stille

vederheftig og suffisant Gaution, saavel for Havnernes
Providcring, saavel som og for den aadige Afgift og
Forpagtnings Summa, og ifald Forpagteren herudi skulde
mangle og ikke kunne formaae sin Havn at forsjune,
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1721. da skal alle Intexessenlerne drage Omsorg for den be-

5. Mai, hovende Udredning til Havnen og den at lade beseile,

saa at Indbyggerne forsvarlig vorder forsjunet og Af-
|

giften rigtig svaret, hvorimod enten samtlige Interes-

senterne eller de af dennem, som sig denne Havns

Udredning i Forpagterens Sted efter samtlig deres

Gotfindende paatager, bliver berettiget at nyde hos

Hovedmanden samme Ret og Forsikkring udi hans Midler ^

og Effecter, som Vi selv. At Hovedmanden ikke maa ^

pantsætte sine i Handelen henvendte Effecter eller In-

ventarium, og Handelshusene i Landet, men samme at

^
være og forblive uforpantet til Interessenternes Sikkerhed.

Hvorimod Vi og allernaadigst forsikkrer, at Ingen uden

Forpagterens VilHe < og Samtykke udi Handelen skal

indlades, og at hverken Vores Rigers Indbyggere eller

fremmede Udenlandske fornævnte Vores her i Staden

bosiddende Negotiant Niels Birch og hans Arvinger,

som saaledes er privilegeret, nogen Hinder, Forfang ^

eller Indpas udi denne Handel og Trafique maa gjores.

Givet paa Vort Slot Frederiksborg den 5. Maji 1721.

Ligelydende Octroyer blev samme Dato expederét

for Efterfolgende, nemlig:

1) Henrich Klein paa PatrixQord . . 525 RdIr Groner.

2) Christopher Jensen Lund paa

Havnefjord og Oeijord 1200 — —
3) Niels Henrichsen paa R5detjord 1075 — —
4) Peder Arvesen paa Dyrefjord . . 420 — —
5) Vitus Bjering Mathison paa Bu-

'

denstad 545 — —
6) Christen Pederson Borup paa

,
Kieblevig, Skagestr. ogReykefjord 1 425 — —

7) Fru Else, afg. Stadshauptmand

Mathias Pederson Ramshardts og

Christian Paulson Fyhn paa Stap-

pen Havn ; 1205 — — '

I
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8) Gapit. Nicolai Espen Pauelson og 1721.

Oluf Seffrensen paa Revet . . . 805 Rdir Groner. 5. Mai.

9) Jacob Nielson og Bartholomæus
"^^^^

Jacobson paa Berrefjord .... 575 — —
10) Nicolai Burmester paa Grindevig 400 — —
11) Gommerceraad Peder Kaysen paa

Holmen og Husevig 1805 — —
12) Mogens Ghristenson paa Boesand 1155 — —
13) Jorgen Windekilde paa Bildal. . 405 — —
H) Jacob Nielson paa Hofsaas . . . 400 — —
15) Jacob Nielson paa Vapnefjord . . 285 — -

—

16) Jens Lassen paa Stikkelsholm,

Kommervog og Grcinnefjord . . . 1105 — —
1 7) Raadmand Andreas Bech paa

Vestmannoe 875 — —
18) Niels Terchildsen paa Orebakke 825 — — '

4

Siiftbefalingsmandens Instruction for Magnus lo. Mai.

Arason ved Opmaalingen af Island. Khavn 10.

Mai 1721, — Uddrag deraf publiceret paa Althinget 1722

og trykt i Altiiingsbogen Nr. XXXII. - Original i Stiftamts-

Archivet i Island A. 33.

^

Hans Kongel. Majestets til Dannemark og Norge &c.

bestalter Admiral og Stiftbefalingsmand over Island

og Fær5e:

Jeg Peter Råben, Ridder, gjor hermed vitterligt,

eftersomDeresKgl. Maj* min allern. Arveherre ogKonge

paa min allerunderdanigste Forestilling allernaadigst har

behaget at commandere Magnus Åressen, H. M' In-

genieur-Gapitain vedD. M/ Fortifications-Etat udi Norrige,

at forf(5ie sig til Island og over samme Land at forfær-

^iSe en accurate So- og Land-Charte, saavel til hoist-

bem*' D. K. M.* Fornbielse som de Trafiquerendes Nytte

Landets egen Velfærd, saa haver jeg hermed, efter

nieerhciistbem*' H. M' allern. Ordre af 10. Febr. nær-

værende Aar hannem meddele villet efterfolgende In-
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1721. strux, hvorudi han sig udi alle Maader uryggellgen

10. Mai. og ufortovet haver at holde.

i) Haver forskrevne Capitain sig at forfoie til Is-

land med et af de herfra gaaende Skibe, og begynde

hans Operationer med Landeis Optagelse paa det Sted,

som jeg hannem a partc Ordres meddelendes vorder,

den samme Situation foruden nogen Forsommelse at

forfcilge saa hoit op i Landet og Klipperne, som hanneni

muehgt er at komme, , Strandsiderne paa det accuratestc

at optage med des Fjorder, Viger, Indltiber, blinde

Skjær og Oer, saavel de bebygde som de ubebygde,

Klostere, med derunder liggende Jordegods, Beneficia,

Kirker, Thingsteder, ProprieLair-Jorder, Strijgods eller det

saa kaldende Kongens Ombuds- Jorder derpaa at fore,

og det saa iydeligen, at H. M.^ Deputerede for Finan-

cerne dermed kunde conferere Jordebogen over be-

meldte Land og det fjerdingviis, saa og sysselviis, saa

stort som mueligen det kan og vil tillade. — 2) Skal

han lade sig være angelegen ved samme Chartes For-

færdigelse at annotere, hvor der er Skov udi Landet,

item ferske Fiskevande, Svogel, varme Bade og fremfor

alt hvor der kan ligge Skibe baade Vinter og Sommer;

ligeledes noie at observere de Strande, hvorpaa fra

Havet opdrives (efter Beretning) det Tommer, som udi

Strande- og Nord-Syssel en Quantitet af findes, og

' endeligen hvorledes de Klipper og Fjelde ere beskalFcde,

som forhen haver brændt, med den der omliggende

Situation. — 3) Til denne Expeditions desto bedre

Fortsættelse anbefales hermed H. K. M." civile Betjenter

udi Island, i Kraft af deres kgl. allernaadigste Ordre,

være sig Amtmand, Laudfoged, Laugmand, Sysselmand,

Laugrettesmænd og Repstjore, at de bemeldte Officeer

udi alle Maader assisterer med Raad og Daad, i at

fyldestgjore D. K. M.' allern. Vilhe og Befaling, nemlig

at Laugmændene, som haver Sysler udi Forpagtning,

til deres Fuldmægtiger ikke aleneste gjore' tilstrækkelige

Anstalter, at han for sig, sine Instrumenter, Tjenere og
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nodvendig anden Equipage, Fremførsel njuder, frie 1721.

Heste med dertil horende Redskab, ligeledes Syssel- 10. Mai.

mændene, at de her udi deres andvertroede Syssler for-

skafifer hannem nodvendig Skyds, og det uden Ophold,

naar han det -begjerendes vorder til H. K. M.' Tjeneste,

og dette Værk at i god Stand sætte; mens og forskaffe

ham bekjendt skikkelige Folk, som viser hannem
Veieh paa de ubebygde og ode Fjelde, hvilke han og

iifiie haver at' tage i Oiesjun og opmaale, paa det Lan-

dets Situation engang for alle accurate maatte optages,

og dette maa skee uden ringeste Ophold, i Særdeleshed

om Sommeren, hvor den korte Leilighed er meget

liostbar. Skulde Laugmændene, Sysselmændene selv

eller deres Fuldmægtige ikke være tilstede, saa haver

Laugrettesmændene sligt udi Laugmændenes og Syssel-

mændenes Navn Almuen at befale, dog saaledes, at den

ene Bonde ikke bliver mere paabyrdet end den anden,

efter Iivers Evne, Vilkaar og Leilighed ; det samme er

at sige om Repstjorene eller Sogncfogderne, hvis ingen

Laugrettes- eller Sysselmand der skulde være i Nær-

værelse eller Thinglauget, hvor bemeldte Gapitain hen-

kommer, da have de strax i deres Sogn eller Sveit

at gjore Anstalter om hans Befordring, saavel som Heste

og bekjendte Folk angaaende, og forsikkrer jeg hermed,

at saafremt Ovrigheden i Landet haver deres Charger

og Velfærd
,
kjær, saa h(5iligen maa de lade dennem

være angelegen dette Værk at befordre, hver efter sine

Kræfter og Værdighed, paa det man ikke med Billighed

til H. K. M. over deres Uorden, Ophold eller Negli-

gence skulde have Aarsag at besværge sig. — 4) Herimod

skal Gapitainen være tilholdet, at omgaaes Landets Ind-

ggere, saavel hoie som nedrige, paa det hcifligste og

med al Civilitet, paa det lugen paa nogen Maader med
Bilhghed skal have Aarsaee til, sig over hannem at be-
sværge, og ifald han over Nogen skulde have Aarsage
at klage over Landets Ovrighed, ved hvis Anstalter
eller Neghgence han blev opholdet eller forhindret udi
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1721. denne hannem allern. anfortroede Function, haver han

^""^J^ strax og uden Ophold paa deres Bekostning, som hannem

ero forliinderlig, at gjore Sagen anhængig, des Omstæn-

dighed for næste Ovrighed tilkjendegive, og da skal

bemeldte Sag efter Lov og Ret paa hans Vegne, saa

længe han er i kongelige Forretninger, iidfcire, samt

hver Een ved sit rette ordinaire Forum lade henkalde,

og endelig derudi efter kongel. Maj** Lov kjende uden

Ophold, paa det al Fortredelighed i Tide kunde fore-

kommes. — 5) Hvis han saa forretter, haver han til mig

med Skibene at udsende, eller og samme til Amtmanden

at lade overlevere, mig det at hidsende, dog saa, at

han altid beholder Gjenpart deraf til alting er i Rigtig-

hed. — 6) Hvis som i denne Instrux kan være udeladt,

og kan til H. M.' heie Tjeneste være nytteligt og til

dette Værks desto bedre Istandsættelse, haver han med
Hr. Amtmand, velædle og velbyrdige Niels Fuhrman,

samt andre Kyndige at overlægge. Kjobenhavn den

10. Maji 1721.

Ordre for Jngenieur Arresen:

' Med fcirste Skib, som til Grinnevigs Havn udi Is-

land bliver affærdiget, og skal henseigle, haver Ober-

Conducteuren Magnus Arresen, efter foregaaende H. K.

M.' allern. Villie og Befaling, at fortsætte Reisen til Is

land, hvor han kommende anmelder sig hos Amtmanden,

og med samme overlægger hvad nyttigst kan være til

dette Værks Indrettelse, hvorefter han begynder sine

Operationer i den Synderdeel eller Fjerding af Island,

og' efter den hannem meddeelte Instruction paa det

accurateste optager og siden videre fortfarer. Kjoben-
'

havn den 13. Maji Anno 1721.

23. Mai. Bevilling ang. Delingen af et Kalds Enkepen-

sion mellem to Præste Enker. Frederiksborg
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23. Mai 1721. — Publiceret paa Althinget 1722 (Althin^sb.
Nr. XXX)

;
Norske Reg. 24, 293' ; Uddr. Ims M. Ket. HI, 480.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V., at eftersom
Margrethe Sæmundsdalter, afgangne Herr Thord Jonssen
Wigfus.i, forrige Sognepræst til Sladestads Menighed
og Provst over Snæfeldsnæs Syssel, hans fifterleverske,
af Os allerunderdanigst haver været begjerendes, at
Vi allernaadigst ville forunde hende, til hendes og hendes
sex umyndige Berns Underholdning, den ottende Deel
at lorbemeldte Kalds Indkomster, efter Vores Norske
Lovs Formelding, og Vi af Os elskelig Herr Peder
ttaben &c. hans til Os derom indgiven allerunderda-
ij'Sste Erklæring allernaadigst have fornummen, at udi
Jiette Stadestads Kald skal være en formuende Enke
"'ora, navnlig Sigri Haagensdatter, som af Kaldets visse
indkomster er tillagt een af de beste Jorder; da, som
aen norske Lov tilholder, at Efterkommeren udi Præste-

Und ^1
'^'''^'^ '^'^ ^^"^ ^"'^^'^

reHr'^r.
Provsten og tvende Præster iHer-

biilH I
^'"'^''"'^ °° ''"•^'^^

ig eragte, dog ikke al overgaae den ottende Part
n-æstekalde(s visse Indkomme, hvilket hun skal nydeaa ænge hun sidder i et ærligt og uberogtet Enke-

sæde, og hende af Prusten leveres : saa have Vi allern.
^eyilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade,
at orskrevne tvende Præste-Enker maa nyde til deres

vi«! T
Part af Stadestads Kalds

dennem ^rr"",''
'^'^ l'S"^« '"''"emdennem efter deres Vilkaar og Tilstand af Provsten og

vende Præster med Superintendentens Raad. Forby
dendes &c. Frederiksborg den 23. Maji 1721.

Bevilling ang. Bispe-Enkernes Pension i Holum
iilllt JH lederiksbeig 30. Mai 1721. — Publiceret
paa Althinget 1738 (Althin-sb Nr tyyvi i-, ivr 1 i,

24 m- TTHrlr I \
'"""^s"- J^i. XXXVI, 1); NorsKc Rcg.

^4, dUb, Uddr. hos M. Ket. lli, 430.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V., at eftersom

mi,

23. Mai.

30. Mai.
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Os elskelig Herr Steen Joenssen, Biskop over Hole Stift

for norden paa Vort Land Island, for Os allerunderd.

haver andraget, at hans Formands Efterleverske, Os elske-

lig Fru Druder [{)ruc)ur] Tostensdatter, til Underholdning

i hendes Enkesæde nyder efterskrevne ITolum Domkirkes

Jorder, nemlig: Bjargastad, Adalbol
,
Skarastad, Haug,

Litle-Aas, Ilorghol, Galtarnes, Kistu, Hraun, Nedre-Aas,

Yagler og Flatatunga, samt deres aarlig Indkomster og

Afgifter, som skal belcibe til henved et Hundred Rigs-

daler om Aaret, da have Vi, efter fornævnte Herr Steen

Joenssens derhos gjorte allerunderd. Ansogning og Be-

gjering, allernaadigst bevilget og tilladt, saa og hermed

bevilge og tillade, at om hans Hustru, Os elskelig Fru

Valgerder Joensdatter, hannem overlever, hun da efter

hans Ddd, og saa længe hun i et ærhgt Enkesæde bliver

besiddende, maa nyde og beholde forskrevne Holiim

Kirkes Jorder og deres aarlige Indkomster og Afgifter,

saafremt forbem*'' Fru Druder Tostensdatter inden den

Tid ved Doden afgaar, mens skulle hun endda være

i Live, da skal bemeldte Jorders Afgifter aarlig deles

imellem begge, i saa Maade da værende Enker, saa

længe de begge ugifte hensidder, og indtil een af dem

ved Dciden afgaar, da den efterlevende at nyde det

altsammen. Forbydendes &c. Frederiksberg den 30.

Maji 1721.

9. Juni. Reskript til iStiftbefalingsmand Råben, ang.

Udarbeidelsen af den islandske Lovbog og Ritual.

, Frederiksborg 9. Juni 1721 ^ — Norske Tegn. xxi,

4C0^ Uddr. hos M. Ket. IH, 481 og hos Fogtm. III, 4T1.

Frederik den Fjerde &c. V. S. B. T. Vi give dig

hermed allernaad, tilkjende, at eftersom Vi af Vores

forrige General-Admiral og Stiftbefalingsmand over Vort

Land Island, afg. Herr Ulrich Christian Gyldenlewes til

») Resl;r.'ll. April 1-724.
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Os indkommen allerunderd. Memorial al' 20. JuniiÅnno 1721.

1718, med liosfåiet Extract af Riskopperne udi bemeldte 9. Juni.

Island, Os elskelig Herr Steen Jonssen og afgangne Mag.

Jon Thorkelssen Yidalin, deres til ham om Kirke-Etatens

Etablissement der i Landet indgiven Forslag og Retænk-

ning af 11. Septembr. 1717 have fornummen, at der

ingen fuldkommen Kirke-Ritual skal være, saa at nogle

Særsindede skal forrette Tjenesten efter deres egen

Tykke, med videre, som derudi om de geistlige Love

der i Landet er andraget, og Vores elskehg kjære Herr

Fader, salig og hoiloflig Ihukommelse, den 14. Aprilis

Anno 1688 allernaad. haver btvfalet forrige Superinten-

denter der i Landet. Mag. Theodorus Thorlacius og

Mag. Jonas Wigfusius, at de, tillige med nogle af dd

kyndigste Provster udi de dem anbelroede Stifter, skulle

foretage dem den anden . Rog om Geistligheden i den

norske Lov, som sanmie Tid blev de daværende Laug-

mænd Sigurdus Rjornssen og Magnus Jonssen tilsendt,

for derefter at indi^ette den islandske Lov, saavidtmue-

ligt var, og til den Ende den flilteligen eftersee og

overveie, hvorvidt de formeente den islandske Lov,

saavidt Geisthgheden alene angik, derefter kunde ind-

rettes og dermed overeens komme, paa det at en

Uniformitet og Lighed udi den norske og islandske Lov,

saavidt allermeest mueligt var, kunde blive observeret,

med videre samme Refahngs Indhold; da haveVialler-

naadigst af den 29. Maji 1719 befalet fornævnte Herr

»

Steen Jonssen og nu afg. Mag. Jon Torchelsen Vidahn,

at, saafremt der efter samme Ordre med bjsm**' anden

Rog i den norske Lov efter Landets Reskaffenhed al

indrette var begyndt' Noget, de da dermed skulle coiv

tinuere og bringe det lilEndskab, men hvis intet endnu

var gjort derved, de det da fordersamst skulle foretage,

og om Noget derudi skulle findes, som ci egentlig er

practicabelt der i Landet, da det efter Landets Reskaf^'

fenhed at indrette, og som Vi have funden for got, at

dennem Laugmændene og nogle af de dygtigste eller
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kyndigste Mænd der paa Landet dertil blev adjungeret,

saa og bemeldte Laugmænd derom af samme Dato

behiirig Ordre tilsendt, og dennem derhos beordret,

det samme tillige med nogle af de lovkyndigste Syssel-

mænd der i Landet at gjore, saavidt den norske Lov i

Almindelighed og den islandske angaar, og det ifcilge

af forbem*" Vores sahg Ilerr Faders til forrige Laug-

mænd allernaad. ergangne Befaling af den 14. Aprilis

Anno 1688, saa haver du nu den fornoden Anstalt at

gjore, at saadanne dygtige og kyndige Mænd dertil -

vorder udmeldt og beordret. Yi have og derhos til-

skikket forbem** Biskopper et Exemplar af den for Vore

Riger Danmark og Norge den 25. Julii Anno i685 aller-

naadigsl udgangen Ritual , for at indrettes af dem
ligeledes efter Landets Beskaffenhed, med Befaling, at

de deres Conclusum udi begge Dele til Vores videre

allernaadigste Approbation til Vores danske GancelUe

skal indsende. — Hvad Vi ellers paa dine til Os ind-

komne allerunderdanigste Memorialer, "af Dates : 17. Okt*

og 12. Novémbr. næstafvigt, haver fundet for got at

resolvere, angaaende de derved til en ny Polilie-

Forordning der paa Landet indgivne Projecter, kan du

af hosfolgende Copie af Vores derom til Laugmændene

Povel Joenssen Vidalin og Odder Siverssen af denne

Dags Dato allernaadigst ergangen Befaling videre see

og fornemme. Derefter du dig allerunderdanigst kari

vide at rette. Befalendes &c. Frederiksborg den 9.

Junii Anno 1721.

V

Reskript til Laugmændene Paul Jonsson Vi-

dalin og Oddur Sigurdsson, ang. Udkastet til

en Politie-Forordning for Island. Frederiksborg

9. Juni 1721, — Publiceret paa Altliinget 1T21 og trykt

i Althingsbogen s. A. Nr. XXVII. Norske Tegn. XXI, 462'",

Uddr. hos M. Ket. Hl, 481-482 og hos Fogtm. III, 470.

Frederik den Fjerde &c. Vi tilskikke eder herhos

et til Os af Gs elskelig Herr. Peder Råben, Ridder,
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Vores Admiral og SUftbefalingsmand over Vore Lande 1721.

Islaud og Færoe, ved hans allerunderdanigst Memorial 9. Juni.

af Dalo den 17. Oklobr. sidstforleden indgiven Project
^

^

til en ny Politie-Forordning der paa Landet, tillige med
et dertil horende Anhæng, som han ved en anden sin

allerunderdanigste Memorial af den 12. Novembr. næst-

efter til Os haver indsendt; og er Vores allernaadigste

Yillie og Befaling, at naar den islandske Lovbog efter

de til eder ergangne allernaadigste Befalinger er fijrst

bleven indrettet, I da af saadanne Poster, som I kunde

eragte egentlig at vedkomme Politien. efter Landets

Beska{fenhed, og som det der kan være practicable,

indretter en PoHtie-Ordning og samme tillige med for- -

bercirte herhos folgende Project og Memorial in Origi-

nali til Vores videre Approbation til Vores danske

Gancellie indsénder. 1 haver Os ellers med fbrsle hid-

gaaetide Skibe allerunderd. at referere, at 1 denne
^oi'es allernaad. Ordre haver bekommet* Dermed &c.

Fi^ederiksborg den 9. Junii mi,
*

Rentekammer- Skrivelse til Amtmand Fuhr- 1722.

'"annj ang. Restancernes Inddrivelse til Kongens

Kasse, Khavn 23. Mai 1722. — Rentek. isi. og

Paerd. Copieb. 2002, Litr, D, Nr. 433. — Uddrag.

— Belangende Restancernes Inddrivelse, da

skulle Vi formode Herr Amtmanden dermed haver Ind-

seende, baade at lade sig af Landfogden samme fore-

vise, den at igjennemgaae og examinere, og at de, som
kan afdrage noget eller betale all, det bliver tilholdt,

Qg videre haves Indseende med Landfogden, det vorder

efterkommet, saasom De begge til Hans kgl. Maj*' Tje-

iiesle og Interesses Befordring lige hoit ere forbunden,

^'»l hvilken Ende der og vil holdes over sal. hcilovhg

ihukommelse Kong Christian den Fjerdes Befaling af

23. April 1596: det ikke Indbyggerne forhandler deres

Vare for Kongen har faaet sin Rettighed, hvorom Vi

II. U, 3
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1722. Landfogden li parte beordrer, foiniden at hans Instruc-

rr^,.?^ lion hannem det tilholder. Vi forbliver &c. Rente-

kammeret den 23. Maji 1722.

23. Mai. Rentekammer - Skrivelse til Landfoged Cor-

nelius Wulf, ang. Oppeborselen i Island, Restan-

cernes Inddrivelse m. v. Kliavn23. Mai 1722^.
— Renlek. Isi. og Pæro. Copieb. 2002, Litr. D, Kr. 445.

Herhos tilsendes eder Renteskriverens udsatte An-

tegnelser udi eders allerunderd. aflagde Regenskaber

for 1718, 1719, /1720 og 1721, at I eder derover for-

derligst erklærer, og observerer, at den Rigtighed folger

med, som Antegnelserne requirercr af Thingsvidner og

Reviser, og at alt Sligt af Amtmanden ^attesteres; des-

ligeste haver Vi, efter isluttede Gopic, tilskrevet Amt-

manden, at holde Sysselmændene til, deres Pligt at

efterkomme, med at skaffe eder den behørig Rigtighed

til rette Tid, saavel for Landskylden som Sagefaldet

m. V., samt at være behjelpelig med Restancens Ind-

drivelse, saa at, om eder mangler Noget, kan 1 soge

Amtmandens Assistence, thi som Restancen maa ind-

drives, da, dersom ikke mindelig Betaling kan erholdes,

vil Betalingen soges udi deres Midler og EiendommCj

paa det de, hvorledes mueligt er, kan indkomme; og

overalt gjdr I saa forklarlig Rigtighed for Restancerne,

at det altid kan secs for hvad Aar de udestaaer. Hvilket

alt Vi med dette Aars Skibe vil forvente. , Gud be-

'

falel &c. Rentekammeret den 23. Maji 1722.

-

G. Juni. Kongelig Resolution ang. Svovl Raffinering.

Frederiksborg 6. Juni 1722. — i Forestilling 25.

Mai melder Rentekammeret, at Krudmager David Rosen havde

ganske trukket sig tilbage med at forsoge paa Raffineringen

af det islandske Svovel efter Kgl.Resol. 25. Nov. 1720- Efter

') Instruction for Landfogden 1. Mai 1751 § 7.
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Kgl. Resol. om Syovl-Raffinkiiing. 35

Conference med de Deputerede i Landetatens General-Commis-
sariat, og med General-Major Maul, blev man enig om, at en
Hytte kunde bygges ved Christianshavns Molle, hvor Krud-
mageren skulde raffinere 1000 S til en Prove. Veiermesteren
ved Holmen, Peter Wartberg, havde og anviist en Anden, som
vilde gjore en Prove i den i Amalienborg Have staaende Erts-
Smelte-Hytte. - Rentek. NorskeRelat. & Resol. Prot. 4, Nr. 65.

Vi formener allernaadigst, at naar hver af de tvende
Personer, som sig haver angiven, gj'or en Prove af 100
Pund, og sligt skeer i Hytten ved AmaUenborg, at det var
nok til en PrOve, og erfordrede sligt da ikke saa megen
Omkostning

;
dog maatte Materialforvalteren see derhen,

at paa Amahenborg af Hytten ingen Maleriaher imidler-

tid bortkom. Frederiksborg den 6. Junii 1722.

Kongelig Resolution ang. Redskaber til Svovl-

Raffinering. Frederiksborg 15. Juni 1722. —
I Rentekammerets Forestilling 8. Juni meldes, at Veiermester
ved Holmen, Peter Wartberg, havde andraget, at til Svovl-
rafflneringen behovedes »adskillige af Leer gjorte Capeller,
Recipienter og videre Instrumenter, som uden og indvendig
skal være glasserede.., hvilke han onskede at faae loverede fra

den paa Frederiksberg værende xMester Wiilf, »som brænder
Delfs Gods og Porcellaine... - Rentek. Norske Relat. og
Resol. Prot. 4, Nr. 73; jevnf. Copieb. 2002, Litr. D,Nr. 455-458.

Naar sligt kan skee uden Vores andet Arbeide til

nogen Forliindring
, saa bevilliger Vi allernaadigst, at

bemeldte Wulf de behovende Leer-Redskaber til Svovels-

Raffineringen paa Frederiksberg maa forfærdige. Frede-
riksborg den 15. Junii 1722.

Reskript til Stiftbefalingsmand Baben Og 29. August

Amtmand Fuhimann % ang. Indberetning af ci-

vile Embedsmænds Dodsfald, Jægersborg 29.
August 1722. — SielI.Tesn.LXIl[, 432 ;Fogtm.III,515.

^''^^^^ den Fjerde &c. V. S. B. T. Eftersom det

') Ligelydende Reskript udfærdiget til alle Stiftbefallngsmænd
og Amtmænd i Danmark og Norge.

3*
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36 Reskript anc. iNDBERETNiNGEa om Bodsfåld.
*

1722. sig tildrager, at naar en eller anden af Vore Civil-

29. August. Betjenter i Vore Riger Danmark og Norge ved Dbden
^^^"^^"^"^^

afgaar, derom udi Vore GoUegier ingen vis Efterretning

- haves, hvorefter Os om saadanne Vacancer allerunder-

danigst Forestilling kan vorde gjort, for igjen andre

udi samme Embeder allernaadigst at beskikke: saa er

hermed Vores allernaadigste Villie og Befaling^ at saa-

snart nogen Civil -Beljente, det være sig Justits- eller
'

Regnskabs-Betjente, udi det dig allernaadigst anbetroede

Stifts Kjcibstæder, saa og paa Landet udi det (de) dig

allernaadigst anbetroede Amt (Amter) ved Dbden afgaaer^

du da strax giver tilkjende i ethvert Collegium, som

.sHg afddd Betjent haver bekommet sin BestalHng fra,

Dagen naar saadan en Betjent er dOd, samt hans Navn

og Bestilling, at Os derefter med Tilforladelighed fra

' Gollegierne kan gjOres allerunderdanigst Forestilling.

Du haver Os ellers allerunderdanigst strax at referere,

at du denne Vores allernaadigste Ordre haver bekom-

met. Dermed åc, Jægersborg den 29. Augusti 1722.

1723. Kongelig Resolution ang. Reparation af Kirken

^^[^Og Gaarden paa Bessastad. Khavn 4. Febr. 1723.

— I Rentekammerets Forestilling 25. Januar meldes, atSlift-

befalingsniand Råben havde indberettet, at efter Amtmand

Fuhrmanns og Præsten til Bessastads Angivelse var 1) Kirken

der saa sUrobelig, at deri ikke iHegnveir kunde holdes Guds-

tjeneste, «enten for Alleret eller paa Prædikestolen, ci heller

kan Menigheden være fri for Vand
, og i Blæst tor de ikke

betroe sig i Kirken for Frygt, at Kirken skal blæse ned paa

dem». Amtmanden paaberaabte et Brev af j9. April IGIG,

som paalagde de andre Kirker Bidrag til Bessaslad Kirkes

Reparation, hvilket Stiftamtmanden fraraadede, men meente,

at Omkostningerbe, som ansloges til 404 Rd. 2 Mk. 8 Sk.,

burde udredes af Kongens Kasse. Rentekammeret foreslaaer

derimod Conlribulion af Kirkerne. 2) Med Hensyn til Gaar-

den Bessastad sogte Stiftamtmanden endnu Tilskud af 164 Rd.

4 Mk. til Fuldendelsen af dens Reparation, m. m., men Rente-

kammeret gjor opmærksom paa, at Gaarden «alene er til

Stiftamtmandens og Amtmandens Commoditet», men til ingen -
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Nytte for Kongen. - Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 1723
5, Nr. 9.

,

1) Vi approberer allernaadigst Kammerets Betænk-
ning, og bevilliger, at de 404 Rd. 2 Mk. 8 Sk. til denne
Kirkes Reparation udaf Vores Cassa maa forestrækkes,
og at af de ovrige Kirker i Island af hver 20 Rd. Ind-
komst

1 Rd. maa udskrives , hvilke Vores Cassa igjen
til Indlægt maatte beregnes; i det ovrige saa maatte
Stiftamtmand Råben sig reversere, at denne Kirke der-
ore skulle dogiig og forsvarlig blive repareret. —
)
Vi approberer herover allernaadigst Kammerets Be-

tænkning, at Stiftamtmanden, efterdi Vi til denne Gaard
1034 Rd. 36 Sk. haver ladet betale, og Vi i det ovrige
ingen Fordeel af denne Gaard havde, at Stiftamtmanden
det hvad dertil endnu erfordres selv maatte godtgjSre.
Kjebenhavns Slot den 4. Februarii 1723.

Commissorium i en Sag, ang. Bogtrykkeriet 27. Pebr.

Paa Holam. Khavn 27. Februar 1723. —
J^orslie Tegn. XXII, 306'; Uddr. hos M. Ket. III, 484-85.

Frederik den Fjerde &c. Vide maa I, N. N. og

^;
N.i, at eftersom Os elskelig Mag. Steen Joenssen,

Biskop over Hole Stift paa Vort Land Island , for Os
allerunderdanigst haver andraget, at den for mange
Aar siden over Hole Stift værende Biskop, afg. Herr
liuldbrand Thorlachssen, ved el af ham udi Aaret 1611
oprettet Testamente skal have givet et af ham selv be-
Kostet Bogtrykkene

til Hole Domkirke , men at forrige
Biskop over Skalholt Slift paa bemeldte Island, afg.

-

f-

-Itieodorus Thorlaeius, skal have erholdt eii Vores
elskehg kjære Herr Faders, sahg og hailoflig Ihukom-

Femtes allernaadigste Til-

ved h'i
^^""^ Arvinger maatte nyde forberorte

e olum Stift da værende Bogtrykkene, og samme

') Plads til Navnene er efterladt aaben saavel i Commissoriet
som Contra-Commissoriet.
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1723. til Skalholt forflytte, hvor han ogsaa skal have J3rugt

27. Febr. det sin Livstid, men efter hansDod skalhans Son, vedNavn

Brynjulf Thorlacius, have fort det derfra til sin egen Gaard,

hvor det skal have været indtil Aar 1704, da forrige

Biskop over Hole Stift, afg. Mag. Bjorno Thorlevius, sig

forberdrte Bogtrykkene skal have tilkjobt, og der igjen

sat i Brug, hvorefter Os elskelig Fru Drude Thorstens-,

datter, for"* Biskop Thorlevii Efterleverske, udi Aaret

1721 skal have overleveret forhem" Bogtrykkene til

ovenmeldte nuværende Biskop ved Hole Stift, bemeldte

Mag. Steen Joenssen, for noget Bispegaardens resterende

Inventarium, og som han formener med rigtige Docu-

menter at kunde gotgjore, at meerbemeldte Bogtryk-

kene skal tilhore Hole Domkirke, saa haver han til den

Ende allerunderdanigst været begjerendes, at Yi aller-

naadigst vilde anbefale tvende Gommissarier, som kunde

kjende og dcimme paa, hvem samme Bogtr^'kkerie med

Rette skulde tilhcire; da, saafremt I dertil godvilligen

kan formaaes, er Vores allernaadigste Vilhe og Befaling,

at 1 retter eders Leilighed efter, tillige med tvende

andre Gommissarier, som saavel Brjujulf Thorlacius,

som Fru Drude Thorstensdalter og andre Vedkom-
r

mcnde paa deres Side, om de det efter Tilbud begjerer,

strax haver at foreslaa Parterne paa en beleihg Tid og

Sted med forderhgste for eder lovhgen at lade ind-

stevne, og da dennem om forskrevne deres imellem-

værende Tvistighed enten udi Mindelighed at forene,

eller, forsaavidt deraf ei for andre Retter er anhængig-

. gjort og paakjendt, ved endelig Dom og Sententz efter

Loven at adskille, og saadan eders Forretning de In-

teresserende paa Ansbgning under eders Hænder og

Signeter beskreven haver at give, som I ville ansvare

og bekjendt være; dersom og een af eder formedelst

lovlig Forfald ei til den berammende Tid og Sted m5de

kunde, da skal den, som tilstede kommer, hermed

Fuldmagt have og anbefalet være, en Anden i den

Udeblivendes Sted til sig at tage, og denne Vores aUer-
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naadigste Befaling alligevel at fyldest^ore og efter-
komme; men hvis fornævnte Brynjulf Thorlacius og
Fru Drude Thorstensdatter, samt andre Vedkommende
e., efter Talbud, skulle ville bekvemme sig til, tvende
Gomnnssaner paa deres Side, som for er meldt, strax

toreslaa, haver I alene med Commissionen at fort-
åre, og den uden videre Ophold til forsvarlig Rigtighed

noeon T ;
f^'^^^'S'^ii 'i«^^er I og, om der forefalder

venrUn V ,

"'^'^ "°Sen Undskyldning eller Fore-vendmg fremlægger for eder udi Retten alle de Breveog Bevnshgheder, som de til Sagens Oplvsning og Ret-
ns Bestyrkelse kan have, eller og for ;der beviisligt

aiorer, at de dennem ei haver kundet i rette Tider
"

bekomme, saafremt de agter sig deraf at betjene, saa-som Vi efterdags ikke ville tillade, at noget Brev eller
«ev„s, som ei tilforn for andre Retter haver været i
e te eller ere i Acterne indfdrfe, maa for Vores Hciieste-

^
fremlægges, mindre der antages eller paakjendes,

undtagen
i de Tilfælde, som Loven ommelder, saa haver

^Jg
for ved eders Doms Slutning udi Acterne at ud-

ore, at I Parterne denne Vores allernaadigstc Villie

ei Z'r T^"^^^'
'^'^ '^'^ i bemeldte Hoiesteret

ri

'^""^ ^^^'^ undskylde. Givet &c. Hafniæ
^ Februar. Anno 1 723 '.

Privilegium paa Bibelens Trykning paa Ho- 2t. Fei,r.

-o, 66, Uddrag hos M. Ket. Iii, 435.

Os J/r^"'' G- A. V., at eftersom
Os elskehg Herr Peter Råben, Ridder, Vores Admiral

naa"" Rrvni.?.fTi^1
Contra-Commissorium for to Mænd

p
a Brynjuif Tborlacii og Fru l>ru&ur I>orsteinsdatters.

Side I samme Sag. Norske Tegn. XXII, 308^-310.
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1723. og Stiftbefalingsmand over Vore Lande Island og Færoe,

T^tTT^' for Os allerunderdanigst haver andraget den store Man-
7. Fcbr.

gel, der skal findes paa Bibler udi bemeldte Island, og

derhos begjert, at Vi allernaadigst vilde tillade, at Os

elskehg Mag. Steen Joeiissen, Biskop over Hole Stift

paa bem** Island, Bibelen paa ny maatte lade trykke

og til dennem, som samme maatte forlange, for en

billig Priis sælge og afhænde, da have Vi, efter saadan

hans herom allerunderdanigst gjorte Ansogning og Be-

gjering, allernaadigst bevilget og tilladt, saa og hermed

bevilge og tillade, at fornævnte Biskop Mag. Steen Joens-

sen Bibelen udi det islandske Sprog der i Landet maa

lade oplægge og trykke, og samme for saa biUig en

Priis, som Vores Amtmand tillige med forbem*' Mag.

Steen Joenssen og Os elskelig Herr Joen Arnessen,

Biskop over Skalholt Stift, kunde finde forsvarlig, enten

imod rede Penges Erlæggelse eller for gode Kjcibmands-

vare, til alle og enhver, som samme Bibel maatte be-

hove og begjere, sælge og afhænde; dog haver meer-

bemeldte Biskop Mag. Steen Joenssen ved dette Værk

fornemmeligen derhen at see, at den udi Missions-

Collegii Bogtrykkene her i Vores kongel. Besidentsstad

Kjdbenhavn oplagte nye Edition af den danske Bibel,

forsaavidt de derudi gjorte Forbedringer angaar, det

meste mueligt er vorder fulgt, saa og at denne nye

Edition i det islandske Sprog rigtig og correct vorder

oplagt og trykt. Forbydendes <^c. Ilafniæ den 27.

Februarii Anno 1723.

12. April. Kongelig Resolution ang. den islandske Han-

dels Forpagtning. Khavn 12. April 1723. —
I lAentekammerets Forestilling 5. April berettes, at Kjobmæn-

dene til Slutning bavde budt 18000 Rd. Croner aarlig, med

10 % Lage, eller 19,800 Rd. Cour., som Afgift af den islandske

Handel, men undsloge sig for at overtage Jordebogen. —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 5, Nr. 65.

Vi bevilliger allernaadigst, at de islandske Interessen-
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tere, for de.aarlig budne 18000 Rd. Croner med 10 1723.

pro Cento Lage, Havnene sammesteds at ^^seigle"'^^'"'^^^j;|j^

paa 6 Aar maa overlades. Hvad det ovrige om Jorde-

bogens Indkomster er angaaende, saa bevilliger Vi

allernaadigst, at det dermed maa forholdes som det

tilforend har været brugelig. Kjobenhavns Slot deu

12, April 1723.

Forordning for Norge, ang. Leilændingers For- is. Juni.

kjdbsret til Gaarde. Rosenborg 18. Junii 1723^
— Udvidet til Island, uden at være publiceret, ved Reskript

22. Deeembr. 1797, jevnf. For. 22. Juli 1791. — Norske Reg.

25, 144; Original-Aftryk i det konge!, og Universit. Bogtryk-

kene; Qvart-Forr. 1723, S. 87-88; Schou II, 464—65.

FoROUDNiNG anlangende at naar nogen Jorddrot i

Norge vil afhænde den Gaard, som Leilændingen med

Boxel og Livs-Fæste besidder, da skal han den Lei-

lændingen forst tilbyde :
' - - -

Vi Frederik den Fjerde &c. G. Å. V. Al eftersom .

af en og anden til Os indkomne Klagemaale er befun-

den, hvorledes at adskillige Jorddrotler udi Vort Rige

Norge skal afhænde de Gaarde , som af Leilændinger

beboes, efter at de mange Aar derpaa haver siddet,

og Gaardene med Bygninger samt Ager og Eng for-

bedret og holdet i forsvarlig Hævd, hvorover Leilæn-'

dingerne ere bleven tvungen til Gaardene for andre

at afvige, som dem uafvidendes sig samme underhaan-

den kunde have lilforhandlet, da have Vi allernaadigst

for got befunden, en Vores derom den 18. Januarii

1710 til Vores forrige Geheime-Raad og Vice-Statholder

i bemeldte Vort Rige Norge afgangne Hr. Johan Wibe

udstedde skriftehge Befaling, hermed at igjentage, og

til Rettens Betjenteres og andre Vedkommendes Efterret-

ning, ved denne Vores Forordning at kundgjore og

foranstalte, saasom Vi og hermed allernaadigst kund-

For. 25. Febr. 1733.
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1723, gjorer og foranstalter, at naar nogen Jorddrot skulle

'T^^'TT^ blive tilsinds at afhænde den Gaard som Leilændingen

med Boxel og Livs-Fæste besidder, da skal han den

forst sin Leilænding tilbyde, om han derfor vil give saa

meget som en anden, og hvis Leilændingen den vilde

beholde, da han at være nærmest til Kjobel, og Gaar-

den, han saaledes besidder, til Eiendom at nyde, dog

Odels Losnings Retten herudinden uforkrænkct at for-

blive; Thi byde Yi og hermed befale Vores Stat-

holder i Vort Rige Norge, samt Grever og Friherrer,

Stiftbefahngsmænd, Amtmænd, Laugmænd, Præsidenter,

Borgemester og Raad, Fogder og alle andre, som denne

Vores Forordning under Vort Cancellie-Seigl tilskikket

vorder, at de den paa behbrige Steder til alles Efter-

retning strax lader læse og forkynde. Givet paa Vort

Slot Rosenborg den 18. Junii Anno i 723.

23. August. Octroy paa den islandske Handel paa sex

Aar. Khavn 23. August 1723. — Rentek. Korske

Expcd. Prot. J, 640—GCn-

OcTROYE for Commerceraad Peder Kaysen for Hav-

nerne Holmen og Ilusevig i Island, Annis: 172!4, 4725,

1726, 1727, 1728 og 1729, imod aarlig Afgift 1930 Rd.

Croner :

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V. At saasom

Vi ved Vores allernaadigste Resolution af 12. April og

27. Julii sidstafvigl haver bevilget de islandske Interes-

senter, efter deres allerunderdanigste gjorte Ansogning,

samme Lands Beseiling for tilstundende sex Aar, saa-

som næstfolgende Aar 1724, 1725, 1726, 1727, 1728

og 1729, for den Summa 18,000 Rd. Croner, siger at-

ten Tusinde Rigsdaler Croner, eller i Mangel af Croner

in Natura 10 pro Gento Lage, aarlig til hver 11*' De-

cembr. udi Vores Zahlkammer at betale, efter den Lig-

ning som Interessenterne over hver Havn selv haver

gjort, og Vores her i Staden bosiddende Commerce-

raad og Negotiant, Os elskelig ædle og velbaarne Pe-

1
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der Kaysen deribland haver erklæret sig at indcstaae 1723,

og svare for Havnerne Holmen og Huscvig 1930 Rd. 23. August.

Croner, altsaa bliver liannem disse Bavners Beseigling

paa efterfolgende Gonditioner overdragen:

[§ 1—25 mut. mut. ligelydende med Ocfroy 5. Mai

; samt ligeledes de forandrede Parographer for

Veslmannoerne og Orebakke]. — Givet paa Vores kongel.

Residentz udi Kjobeuhavn den 23''« Augusti 1723.

Ligelydende Oclroyer bleve under samme Dato

udfærdigede for efterfolgende Interessenter, nemlig

:

1) Niels Hendrichsen paa Rodefjord aarl. 1170 Rd. Cr.

2) Peder Arvesen' paa Dyrefjord . — 505

3) Bartbolomæus Jacobsen paa Be-

refjord — 605

i) ViUus Bjering Matthiesen paa Bu-

denstad . . . . ,
— 750

o) Niels Birch paa Isefjord .... — 1050

6) Christen Pedersen Borup og In-

teressenter paa Kieblevig, Ska-.

gestrand og Rechefjord — 1615 — —
7) Christopher Jensen Lund og In-

teressenter paa Havnefjord og

Eyefjord . — 1300

8) Mogens Christensen og Interes-

senter paa. Bosand. ....... — 1265

9) Henrik Klein paa Patrisfjord . . — 615

^0) Nicolai Burmester paa Grindevig — 455 -

Jacob Nielsen paa Vapnefjord . — 325
'*^) Afg. Stadshauptmand Matthias

Pedersens Enke og Christian Po-

velsen Fyhn paa Stappen. ... — 1350
13*) Key Schougaard paa Revet og

^^^fsvig _ 905

') Nr. 13, 14 og 15 er udstedt 30. August, Nr. 16, 17 og 18
<Jen 6te September.
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4723. 14) Jens LavSseu paa Stichelsholiii,

.^r"^7"'7^ Commervog og Gronnefjord . . aarl. 1'200 Rd, Cr.

15) Margareta Sal. Jorgen Windekil-

des paa Bildalil ,— 510

16) Jacob Nielsen, Abraham Kloker,

Gregorius Nielsen og Peder Niel-

sen Trige paa Hofsos — 525

17) Raadmand Andreas Bech paa

Vestmano — 1010 i

18) Niels Terchildsen og Medinteres- ?

senler paa Orebakke — 915
J

5. Novbr. Forordning om naar Sigtelses eller Benæg-

telses-Eder maa aflægges. Khavn 5. Novembr.

1723*. — Ikke publiceret i Island, men optaget i Henhold

til For. 14.Sept. 1T02. — Siell. Reg. 51,521^—522; Original-

Aftryk i det liongel. og Universitetets Bogtrykkerie
;

Qvart-

Forr. 1723, S. 111-112; Schou II, 4C8— G9.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V. At om end-

skjondt Lovens forste Bogs fjortende Capitel tydelig fore-

siger, hvorledes med Sigtelse og Eed bor forholdes, saa

have Yi dog ugjerne maat fornemme, at adskillige Mis-

brug og Uorden derimod begaaes, deels derudi, at Par-

terne udi deres Indlægger indfore Sigtelses eller Be-

nægtelses Eeder, som dennem ikke af Dommerne ere

paalagle, deels at Dommerne undertiden paalægge Par-

terne at gjore Sigtelses eller Benægtelses Eed og den

virkeligen imodtage, ved hvilken Omgang de ikke alene

hindre Rettens frie og ubehindrede Lob, i det at Ved-

kommende derved beskjæres den lovlige Indsigelse de

kunde have imod saadanne Eeders Antagelse, men

endog stor Forargelse ved Guds Navns Misbrug for-

aarsages. Da, paa det slig skadelig Misbrug og Uorden

kan aldeles vorde afskaffet og Parternes Fornærmelse

forekommes, have Vi allernaadigst funden for got at

') For. 14. Sept. 1T92.
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forbyde, som Vi og hermed alvorligen forbyde, at in-, 1723.

gen Dommere, som slaar under Appellation, maa un- 5. Novbr.

derstaae sig, naar de befinde Sigtelses eller Benægtel-
"^"^^

ses Eed til nogen Sags Oplysning fornoden, den at '

ittiodtage, saa længe den paagjeldende Gontrapart der-

imod protesterer, eller erklærer sig ved Appellation

ville paaanke saadan Dom, med mindre Sagens

Hovedstoel og det, som Sagen reiser sig af, ikke belb-

ber sig til den Summa, som eflcr Loven til H5ieste-

^'6t maa indstevnes; thi da maa Overdommeren ende

t^arternes Tvistighed ved at antage saadan paalagte

Sigtelses eller Benægtelses Eed. Men naat* Parterne

*^in den tildomle Eeds Aflæggelse ere enige , maa deu

Dommeren endog i den forste Instanlz imodtages.

Ligeledes ville Vi og strengeligen have forbudet, at in-

g^n maa udi sine skrifthge Indlægger indfore nogen
E^d, som hannem ikke er bleven paalagt, og det un-
<ier vilkaarlig Straf efter Sagens Beskaffenhed, men naar
Dommeren finder tjenligt at paalægge ham Eed, da bor
han den gjijre paa deMaader, og udi de Terminis, den
*^am af Dommeren foreskrives, dog imodtages ei saa-
dan Eed, med mindre Parterne ere eniG;e om, at Sa-
gen ved Eed kan og maa afgjcires. Hvorefter alle og
enhver sig allerunderdanigst have at rette. Og byde
Vi hermed og befale Vores Grever og Friherrer, Stift-

l»efahngsmænd
,
Amtmænd, Landsdommere, Præsiden-

ter, fiorgemestere og Baad, Fogder og alle andre Ved-
kommende, som denne Vores Forordning under Vores
Gancelhe-Segl

tilskikket vorder, at de den paa behii-
nge Steder til alles Efterretning strax lade læse og for-

kynde. Givet paa Vort Slot Kjabenhafn den 5. No-
vembris Anno 1723.

Kongelig Resolution ang. Besættelse af Em- 4734
beder. Khavn 17. Januar 1724. — 1 Reiitek. Fo- 17. Januar.
restilling 3. Jan. meldes, at om det ved Grim Magnussons
Dodsfald vacante Arnes Syssel sogte Vicelaugmand Nieli Kjer,
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'172:4. som i 20 Aar havde været Sysselmand i Kjosar Syssel; om

delte derimod sogle Jon Oddsson Hjaitelin, som i 6 Aar liavde

17. Januar,
y^^^^i Laugrettesniand, med Tilbud af 45 Rd. Fæste, og Sigurd

Sigurdsson, som havde i 23 Aar været Landthingsskriver, med

Tilbud af 40 Rd. Fæste. Afgiften af Arnes Syssel var 100 Rd.

Specie i Fæste, samt aarlig 55 Rd. Specie og 2 Frimænd til

Soes; af Kjosar Syssel aarlig Afgift 30 Rd. og 40 Alen Vad-

mel. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 6, Nr. 6.

Vi bevilliger allernaadigstj at Landsthingsskriveren

Sigurd Sigvardsen Arne Syssel maa confereres, naar

han ville give de 100 Rd. Species udi Fæste, samt den

deraf gaaende aarlige visse Afgift
,

og efterdi Niels

Kjer er Vicelaugmand og Sysselmand i Kjose Syssel,

saa haver Vi, for Conseqvensens Skyld, hannem ikke

villet lade forflytte til det vacante Arne Syssel, der-

med at, naar han engang ved Ddden afgaar, det da

bhver ophævet, at Laugmanden ikke tillige bliver Sys-

selmand, men enhver Betjening af en aparte Person

bliver besat. Kjøbenhavns Slot den 17. Januarii 17214.

8. Febr. Reskdpt til Stiftbefalingsmand Baben ang.

Termmen for Dommes Indstævning til Overretten.

Fredensborg 8. Februar 1724. — Publiceret paa

Althiiiget 1724 og trykt i Althingshogen s. A. — KorsUe Tegn.

XXII, 545; Ket. III, 370; Uddr. hos Fogtm. III, 543.

Frederik den Fjerde &c. V. S. B. T. Eftersom Vi,

saavel af den fra Os elskelig Niels Fuhrniann, Vores

Amtmand paa Vort Land Island, af den 14. Septembr.

' udi næstafvigte Aar til Os indkommen allerunder-

danigste Memorial, som af din hosfdiede Forestilling,

allorunderd. have ladet Os referere, at formedelst udi

Vores den 19^" Aprilis Anno 1704 til Vores forrige Ge-

neral-Admiral og Stiftbefalingsmand over bemeldte Is-

land og FæroB, afg. Herr Ulrich Christian Guldenlove,

allernaadigst ergangen Befaling, ingen vis Tid er de-

. termineret, til hvilken de for Laugthinget afsagde

"
" Domme for Oberretten der i Landet til videre Paakjen-

delse af Vedkommende skal indstævnes, hvoraf endeel

V
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Trættekjære, tvertimod den Skik og Sædvane som hid- 1724.

indtil der i Landet haver været brugelig , al de for
"g^'P^j^

Laugthingsretlen det ene Aar afsagde Domme, hvormed

enten af Parterne ei haver villet være fornoiet^ til den

næste Aar der efter holdte Oberret ydermere ere ble- •

'

ven indstævnte og 'paakjendte efter eget Gotfindende,

og for Tiden at prolongere, udi de Sager, som det ene

Aar udi Laugthingsretten ere paadbmte, det andet Aar

der efter, og undertiden efter mere end '12! Maaneders

Forlob^ Oberrettens Stævning forst udtager, hvorved

endda Parterne med et heelt Aars Varsel til den Aarel

derefter holdende Oberret forst omsider indstævnes;

da, paa det saadan uforsvarlig Ophold og Udflugter

herefter kunde hindres og forekommes, er nu hermed
Vores allernaadigste ' Villie og Befaling, at det ene Aars

ved Landsthinget afsagde Domme, som en af Parterne

vil paaanke, b(5r til næste Aars Oberret indstævnes og

da til videre Paakjendelse foretages. Derefter du dig

allerunderdanigst haver at rette og derom fornoden

Anstalt at lade gjttre. Dermed &c. Fredensborg Slot'

den 8. Februarii I75!4i

Reskript til Stiftbefalingsmand Rabeii, ang. ii. April.

Udarbeidelsen af den islandske Lovbog og Politie-

Anordning. Frederiksberg 11. April 1724.

Norske Tegn. XXII, 592 ; M. Ket. III, 371; Utidr. hos

Fogtm. III, 540.

Frederik den Fjerde &c. V. S. B. T. Saasom Vi

af den af dig indsendte allerunderdanigste Memorial fra

Poul Joenssen Widalin, Laugmand for synden og osten

paa Vort Land Island^ dat. 1. Septembr. udi næstaf-

vigte Aar, og den derom af d. 7. Januarii sidstleden

hosfoiede allerunderdanigste Forestilling, have ladet Os

referere, at endeel efterladne Sysselmænd der i Lan-

det, og især Odder Sivertssen, Laugmand for norden

og vesten paa bemeldte Island, skal være Aarsag til

det, at Vores allernaadigste Befalinger, angaaende at
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172:4. den islandske Lovbog efter Landets Beskaffenhed, og

11. April, saavidt mueligt kunde være efter Vores norske Lov, ei

er bleven indrettet, og at imidlertid moxen intet skal

være foretaget angaaende det af dig til Os indsendte

allerunderd. Project til en Politie-Forordning der i Lan-

det, som Vi d. 9^" Junii 1721 have tilsendt fornævnte

tvende Laugmænd, med allernaadigste Befaling, at naar

den islandske Lovbog, efter de til dem ergangne Ordres,

fOrst var bleven indrettet, de da af saadanne Poster,

som de kunde eragte egentlig at kunde vedkomme

Politien, efter Landets Beskaffenhed, og som det kunde

der være practicable, de da skulde indrette en Polilie-

Ordning, saa og at du formener, atbem** Laugmand Odder

Sivertssen ei efter sit Embedes Pligt skal gjore hvad han

burde, men derimod skal betage baade Kirker, Hospita-

ler og andrej Deres, samt fOre Folk i unyttige og vidt-

loftige Processer, med videre, til hvilken Ende du aller-

underdanigst begjerer, at meerbemeldte Laugmand Od-

der Sivertssen aldeles maatte blive casseret, og en anden

dygtig og beqvem Mand i hans Sted foreslaaes, og Vi

den 17. Februarii 1721, angaaende den fra Os elskelig

Niels Fuhrmann &c. da over hannem indgiven Klage,

allernaadigst befalede digj at om det sig saaledes for-

holdte, du da, efter den dig allernaadigst givne Instru-

ctions 4''*' Articul, havde at lade hannem tiltale ved hvem

du der i Landet dertil vilde beskikke, efter den Myn-

dighed, som du efter Loven og din Instruction havde,

at forfolge og redressere saadanne Sager uden nogen

anden Vores special Ordre, Vi og den 9**' Junii næst

efter have tilsendt dig Gopie af hvis Vi under samme

Dags Dato allernaadigst have anbefalet begge Laug-

mændene, angaaende Politie-Forordningens Indrettelse

der i Landet; saa er nu hermed Vores allernaadigste

Villie og Befaling, at du alvorhgen seer der hen, at

forberorte Vores til dig ergangne Ordre af 17** Febru

arii 1721 i alle Maader vorder efterlevet. Og angaa-

ende Projectet til en Politie-Forordning, ville Vi aller-



Reskript ang. Lovbogen m. t.
'

49

^iaadigst at det skal forblive ved Vores Befalum af den 1724
y * Junii udi samme Aar. Derefter du dig allerunder- -^ -^
danigst haver afrette. Befalendes &c. Frederiksberg
den il. ApriUs Anno 1724.

Bevilling ang. Gudstjenestes Holdelse i Kirken 15. April,

paa Hlidarenda. Frederiksberg 15. April 1724.1
Bekjendtgjort i Syiiodalforsamlingen for Skalholt Stift 1724.- Norske Reg. 25, 31b''.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V. Al eftersom .

Bryniolfer Thorders.son Thorlacius, forhenværende Sys-
selmand udi Arne Syssel paa Vort Land Island , af Os
allerunderdanigst haver været begjerendes , at Vi, udi
allernaadigst Henseende til hans lange og continuerlige
Svaghed, allernaadigst ville tillade, "at Guds Ords Tje-
neste maatte forrettes hver tredie Helligdag udi Hlider-
ende Kirke, til Jefnet med Teigs Hovedkirke og An-

ni^st^f
^yvindermule, hvorimod han allerunderda-

som nu
at hverken hans Sognepræst, den

H dl-

^'^ ^'^'^'^ herefter kommendes vorder, ei heller
r en paa Teig, i deres Interesse noget skal af-

Saae, som han og hans Naboer til Dato har været skyl-

oi? '^^J'^^'
^ave Vi, efter saadan bemeldte Bryni-

er Thorderssen Thorlacius hans allerunderdanigst

tilladt
^''^^ °S Begjering, allernaadigst bevilget og

Tjen t'^""
°^ ^^^^'^ ^^^"^^ °S ^'ll^'^«' Gudsords

ende^ for^"
^''^'^ ^^^die Helligdag udi Hlider-

Hovedkirke*" '

''"^'"^ Tjenesten i rette Tide i

des Æ„ I" y Annexet intet forsommes. Forbyden-
de. Frederiksberg den 15. Aprilis Anno 1724.

U^A^^^f^I
Privilegier angaaende den paa Is- 28 Juni.

1724^ 'i^'
Raae-Svovel. Aachen 28. Juni

•
~ P"''"'ceret paa Althinget 1725 og trykt i Althings-

Bevill. G. Mai 1729.
') Plak. 29. Marts og 26. April 1727.
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1724. bo^en s. A. Nr. xvii. — Original -Aftryk i det kongel. og

28 Juni. Universitetets Bogtrykkene; M. Ket. III, 372—T5 ;
Qvart-

-— Forr. 1724, 43- 4() ; Rulir. hos Schou II>i80.

• Vi Frederik den Fjerde &c. G. V. At som Vores

Stok-Gjetiuesler Friderich Holtzmann og Vores Krigs-

Gancellie-Forvalter Friderich Seckmann, sig have tilbu-

det og paatagetj den paa Vort Land Island faldende

Raae-Svovel paa deres egen Bekostning at lade luttre

og raffinere, saa have Vi, paa det saa nottigt et Verk

udi Vore Riger og Lande kunde indfdres og maintene-

res, efter deres allerunderdanigste derom gjorte An

scigning, allernaadigst for got fundet dennem dertil fol-

gende Friheder og Privilegier at bevilge og fommde,

saasom Vi og, ved denne Vores allernaadigste OctroVj

dennem og deres Arvinger, elier hvem de disse Fri-

heder og Privilegier maatte overlade, hvilket dog ikke

maa være til nogen Udenrigs Beboere, men alene

til Vores egne Undersaalter, hermed bevilge og forunde:

1) At de alene og ingen anden maa have Frihed

den paa Vort Land Island faldende Raae-Svovel at lade

samle, afhente, raffinere og sig,, som de best vide,

ville og kunne, til Notte gj(3re, dog at de ei den Raae-

Svovel til andre Stæder, end som Danmark eller Norge,

lader henfcire, og skal den Raae-Svovel med danske

eller norske Skibe hidfcires, saa længe de, for samme

Fragt, som de udenlandske Skippere, sig det vil paatage.

— 2) At de maa staae dem frit for, udi Vore Riger

og Lande, hvor de det selv ville, eet eller flere Raffi-

neer-Laboratoria, til den raae Svovels Luttrelse, at op-

rette, dog at det skeer paa de Slæder, som ere nogen-

ledes afsides, baade for at forekomme al Fare, saa og

den ved Raffineinngen forefaldene onde Slank. — 3) At

efter eet Aars Forlob, dersom de imidlertid bevise al

have saa meget i Forraad ,
som udi Vore Riger behb-

ves af den luttrede Svovel, og at den er lige saa god

og forsvarhg, som den andensteds fra haves, da ingen

t

i
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fremmed Svovel, under Straf af Confiscation, Halvdelen 1724.

til Os og Halvdelen til dennem, i Vore Riger og Lande 28. Juni.

maa indfores. — 4) At de den Svovel, som de udi

Vore Riger og Lande lade raffinere, frit og ubehindret

til alle og enhver, saavel inden- som udenlands maa

bortsælge og udfore lade, dog at de altid saa stor en

Qvantitet, som til Vore Kruud-Værkers og Laboratorii

Rrug, samt til Vore Lande og Rigers Fornodenhed,

som meldt, kan behbves, i Forraad have, og Prisen

derpaa ikke hoiere sætte , end som hidindtil her har

været Markets Gang. — 5) At alt det Svovel, enten

det maatte være raffineret eller uraffineret, som de fra

Island lade hidbringe, saavel som og alt det raffinerede

Svovel, som de her sælge eller lade udaf Landet fbre,

udi alle Vore Riger og Lande, saavel ved Ind- som ved

Udforselen, maa være aldeles fri for al slags Told,

Skatter eller andre Afgifter, med hvad Navn det og

være kunde, dog have imidlertid Vore Tolder hvert

Aar en rigtig Extract paa, hvormeget Raae-Svovel er

indkommen, samt hvormeget raffineret dito er udgaaen,

til Vores Kammer-Collegium at indsende. — 6) At det

Huns og der til horende Plads, hvor de deres Raffineef;

Laboratorium oprette, maa være fri for Indqvartering,

og alle andre ordinaire og extraordinaire Skalter og

Afgifter, saavel som og de Folk, hvoraf de sig ved Raf-

fineringen betjene, for alle borgerhge Onera og perso-

nelle Skatter, saa længe som saadan Huus og Plads til

Raffineringen bruges.

Og, som Vi da ei alene allernaadigst og alvorligen

ville, at alle oven anførte Privilegier og Friheder uryg-

geligen skal holdes, og fornævnte Stcik-Gjetmester Holtz-

rnann og Gancellie-Forvalter Seekmann og deres Arvin-

ger, eller hvem de denne Vores allernaadigste Octroy

ft^aatte overlade, til gode komme, saa længe de paa de-

i'es Side den udi Vort Navn med dennem sluttede Gon-

^"^act, om en aarhg Qvantitet raffineret Svovels Leve-

''^nce til Vore egne Kruud-Værkers og Laboratorii For-

4*
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i 724. ncidenhed, vedborende efterleve, men Vi endog tilden

28. Juni. Ende hermed for Os og Vore kongel. Arve-Successorer

udi Regeringen allernaadigst declarere og forsikkre,

dette Svovel-Raffinaderie udi Vores kongel. Protection

at ville tage, og ved disse givne Privilegier kraftigst

at ville haandbæve. Saa byde og befale Vi Vore Stifts-

Amtmænd, Amtmænd, Magistrater, Told- og andre Be-

tjente, som denne Vores allernaadigste Octroy under

Vort Seigl tilskikket vorder, at de dens Indhold til alle

Vedkommendes Efterretning paa behørige Steder lade

publicere og bekjendtgjore, saa og stricte derover holde,

at den i alle Punkter vedbcirende og uryggeligen vorder

efterlevet; i Særdeleshed befales hermed alvorligen

Vores nuværende eller herefter kommende Stiftamtmand

paa Vort Land Island, i Vort Navn den tilstrækkelige

Anstalt at forfeie, at ei alene med al optænkeHg FUd

vorder forhindret, at ikke Andre end bemeldte Stcik-

Gjetmester Holtzmann og Gancellie-Forv^alter Seckmann,

som Vi alene dertil have privilegeret, den paa Island

faldende Raae-Svovel samler eller sig til Notte gjor,

og langt mindre til fremmede Stæder henfører, men

endog at de, som maalte betræffes herimod at have

handlet, eller og herudinden at have colluderet og igjen-

nem Fingre seet, uden Persons Anseelse vorder an-

holdene, og som Vore Mandaters modtvillige Overtrædere

straffede, item og bos vedkommende Betjente og samt-

lige Vore Undersaatter overalt paa Vort Land Island

den Ordre at stille, at Stdk- Gjetmester Holtzmann og

Krigs -Cancellie- Forvalter Seckmann, eller hvem de til

den Raae-Svovels Samling paa Island og dens Trans-

portering derfra committere, med Folk og anden For-

nødenhed paa Forlangende for billig Betaling af yderste

Muehghed bliver assisteret, og dennem under haard

Straf herudinden ei nogen Hinder gjort vorder. Givet

udi Aacken den 28. Junii Anno 1724.
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Reskript til Stiftbefalingsmand Råben, ang. 1725.

Undersogelse af Justitiens Administration i Island.J^Li^
Frederiksberg 16. Februar 1725. — Norske Tegn.

XXm, 25^-26; M. Ket. III, 375 (med Datum IT. Fehruar).

Frederik den Fjerde &c. V. S. B. T. Hvad Odder
Sivertsen, Laugmand for norden og vesten paa Vort

Land Island, udi en sin til Os indkommen allerunder-

danigst Memorial, af Dato 18. Augusti 1724, allerunder-

danigst haven andraget, angaaende hvorledes Justitien

vrangehg administreres og Myndigheden misbruges af

Sysselmændene der paa Island, og ellers beretter,

hvorledes Sysselmanden udi SnæQeldsnes og Hunevands
Sysler, Johan Christopher Gettrup, skal udi Aaret 1723
den 22. Novembris uden Aarsage have angrebet en

reisende Mand, ved Navn Poul Gunnerssen, og selv

bundet og ladet binde samme Mand med Baand baade
paa Hænder og Fodder, og derefter udi Vores Navn
forkyndet Arrest over hannera, saa og henfort ham
ft'a Snæfjeldsnes Syssel til bemeldte Gettrups Bopæl
Thingore Kloster, og hannem der udi Arrest og Fængsel
holdet indtil den 18. Januarii 1724, med videre hans
ubillige Medfart; desligeste og, at Sysselmanden udi

Bardestrands Syssel, Teiter Aresen, skal have taget
sig den Myndighed, paa Hjcmthinget ved en Dom af

20. Maji 1722 at pardonnere tvende Personer, nemlig
en Mand ved Navn Gudmunder Brandssen, som havde
avlet Barn med tvende Syslere, saa og den sidste af
samme tvende Systere, ved Navn Gudrun Bjornsdatter,
paa deres Liv imod Loven, med videre, som anfort
hndes: kan du selv af bemeldte Laugmand Odder
Sivertsens allerunderdanigste Memorial og hosfolgende
fem Bilage udforligere see og fornemme. Thi er Vores
allernaadigste ViUie og Befahng, at du nOie informerer
dig om indbemeldte Sagers Beskaffenhed, og derhos
indberetter, hvorvidt samme Sager ere paadomte, og
haver du saa Os derved igjen at tilstille ovenbemeldte
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1725. Memorial og Bilage in Originali til videre Vores a.ller-

"TTTT^ iiaadicste Resolution. Dermed &c. Frederiksberp; den
16. l^elir. ^ °

16. Februarii 17^25.

5 April. Rentekammer-Resoliition ang. Sagefalds-Regn-

skaber. Khavn 5. April 1725 — Rekjendtgjon

paa Althinget 1725 (Althingsb. INr. XIII, 12) som Uddrag af

Kammerets Decisionertil I.andfogdens Regnskaber for 1717—18;

jevnf. Uentek. Skr. til Landfoged Wulf 5. April 1725 (Isl. og

Færde. Copieb. 2003, Litr. E, Nr. 227).

V. Post, 1. Artikel, angaaende Sagefaldet for dette

Aar (1717—1718?), som forst næste Aar er til Indtægt

af endeel Sysselmænd, da deciderer Kammer- Golleeio

herom saaledes in generaliter, at hvilken Sysselmand

der ikke efterdags sit Regnskab aarlig indleverer, skal

ansees med 10 Rigsdalers Mulkt , som Landfogden

strax skal være forpligtet at indfordre og beregne,

hvilket Landfogden hermed til Efterretning extraheres,

for at gjbre Sysselmændene bekjendt og selv at efterleve.

F

23. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Råben, ang.

Udarbeidelsen af den islandske Lovbog. Fredens-

borg 23. April 1725. — Publiceret paa Althinget 1725

og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. XIV; Norske Tegn. XXIII,

73; M. Ket. IH, 377; Uddr. hos Fogtm. III, 574.

Frederik den Fjerde de. V. S. B. T. Eftersom

Paul Widalin, Laugmand for synden og osten paa Vort

' Land .Island , for Os allerunderdanigst haver andraget

og sig beklaget, hvorledes, da han udi Aaret 1723 udi

det ham anfortroede Laugddmme havde forskrevet Syssel-

^ mændene til den 24. Junii at mode paa det sædvanlige

Laugthings Sted, for at deliberere om den nye Project

til den islandske Lov, som han i Anledning af Vores til

hannem og Laugmand Odder Sigurdssen ergangne Be-

faling havde forfattet, skal ei nogen af Sysselmændene,

foruden Haagen Hanssen af Rangaarvalle Syssel være

kommen tilstede, hvilken deres Udeblivelse han og for
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Amtmanden, Os elskelig Niels Fuhrmann, skal have 1725.

tilkjendegivet, som derefter den i4. Februarii 1724 har 23. April,

tilsendt ham sin Ordre til Sysselmændene, at de skulde

indfinde dem til den Tid og Sted, som han dem foreskrev,

til dette vigtige og hoiangelegene Værks Fuldbyrdelse,

og endskjondt han atter paa ny den 4. Martii næst
efter skal have tilskrevet Sysselmændene, at mode til

den i25. Junii afvigte Aar, for, som meldt, at dehberere
over samme Værk, og derhos fciiet Gopie af for"" Amt-
^'ånd Fuhrmanns Ordre, skal dog Ingen have mOdt,

indtagen Vice - Laugmand Niels Kjer og Sysselmanden
over Borgefjords Syssel, Sigurd Jonsson, hvorover
de maatte reise derfra igjen, og Værket, formedelst
de Andres Udeblivelse, endnu bleven ganske for-

sdmt. Thi er hermed Vores allernaadigste Villie og
Befahng, at den Anstalt af dig vorder gjort, at Syssel-

inændene tilholdes, ikke at unddrafi'e sis fra at mode
ul Deliberalion om den Anno 1719 allernaadigst anbe-
falede Project til en Lpvbog der i Landet. Dermed &c.
Skrevet paa Vort Slot Fredensborg den 23. Aprilis
Anno 1725.

Reskript til Biskoppen i Skalholt, Mag. Jon 1 726.
Arnason, og to Medcommissaner, at undersoge, 8. Febr

kjende og domme i den schwartzkopfske Sag.

^'rederiksberg 8. Februar 1726. — Norske Tegn.
XXIII, i(i4b. utjdr. hos M. Kat. Ilf, 493.

Freaerik den Fjerde &c. V. B. T. Eftersom for
Us allerunderdanigst er bleven andraget, at den dig
tlerr Thorlifer Arnesen og Haagen Hanssen d. 17. Maji
ud. næstafvigte Aar allernaadigst anbefalede Commis-
sion, anlangende at undersSge samt kjende og damme
udi en Sag angaaende Apollonia Svartzkopf, som paa
Bessested udi Vort Land Island ved Forgift skal være
bragt af Dage, ei skal have kundet naae den af Os
allernaadigst intenderte Fremgang, endeel formedelst



56 Reskript ang. den schwåktzkopfske Sag.

^726. den Tid, der skal være medgaaet til de mange Vidner

^ebr^ at examinere, endeel og fordi du, Herr Thorlifer Arnesen,

ei skal have villet tillade, at Vidner maatte fores paa

Ord, som over Aars ForlGb kunde være passerede,

da, paa det at Sandheden kunde komme for Lyset,

saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi allernaadigst

have dispenseret og bevilget, at alle de Vidner, som I

kunde eragte fornciden til Sagens Oplysning, maa for

eder samthge udi Gommissionen fores og afhores, om-

endskjont de kunde vidne om Ord, som over Aar og

Dags Forlob kunde være passerede. Derefter I eder

allerunderdanigst haver at rette, og denne Sag uden

nogen Persons Anseelse saaledes til Endskab at be-

fordre, som I agte det for Gud og Os at ansvare.

Befalendes &c. Frederiksberg Slot den 8. Februarii

Anno 4726.

8. Febr Reskript til Stiftbefalingsmand Råben, ang.

Vidneforhcir i den schwartzkopfske Sag, om Ord

for Aar og Dag passerede. Frederiksberg 8.

Februar 1726. — Norske Tegn. XXIII, 164; Uddr. hos

M. Ket. 111, 493.

Frederik den Fjerde &c. V. S. B. T. Eftersom Yi

ere komne udi Erfaring, at Herr Torlifer Årnessen,

Provst udi Rangevalde Syssel og Sognepræst til Brede-

bolstad paa Vort Land Island, og Haagen Hansen, "Sys-

selmand udi bemeldte Rangevalle Syssel, som Vi den

, 17. Maji udi næstafvigte Aar allernaadigst befalede som

Commissarier at undersoge, samt kjende og ddmme udi

den Sag angaaende Apollonia Schwartzkopf , som paa

Bessested med Forgift skal være bleven bragt af Dage,

skal være uenige, saa at Herr Thorlifer Årnessen ei

skal have villet tillade, at Vidner udi Sagen maatte

fores paa Ord, som over Aars Forlob kunde være pas-

serede, og Vi allernaadigst have funden for got, til at

faae samme Sags Sammenhæng oplyst, under denne
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Dags Dato at anbefale Biskoppen over Skalholts Slift,

Os elskelig Mag. Jon Årnessen, at træde udi Commis-

sion til forbemeldte af Os allernaadigst anbefalede

Gommissarier, saa og bevilget, at hvis Vidner til Sagens

Oplysning kunde behoves, maa udi Gommissionen fores

og afhores, omendskjont de kunde vidne om Ord, som

ovér Åar og Dags Forlob kunde være passerede; saa

tilskikke Vi dig herhos Vores saavel til Biskoppen, Mag.

Jon Årnessen, som til samtlige Gommissarierne herom

expederede Ordres; og er hermed Vores allernaadigste

Villie og Befaling, at du med de forste udi dette Aar

herfra til bemeldte Island afgaaende Skibe samme Vores

allernaadigste Befalinger bortsender, og ellers gjcirer

den Anstalt, at de ved Skibenes Ankomst der til Landet

til Vedkommende strax kan blive leverede
,

paa det

Vores allernaadigste Villie derudinden i alle Maader

allerunderdanigst kan vorde efterlevet og fyldestgjort.

Dermed dc. Frederiksberg Slot den 8. Februarii

Anno 1726,

Reskript til Biskoppen i Skalholt, Jon Ar- 8. Febr.

nason, at tiltræde Commissionen i den schwartz-

kopfske Sag. Frederiksberg 8. Febri 1726. —
Norske Tegn. XXIII, 1C5; Rubr. bos M. Ket. III, 493-494.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Eftersom Vi den
17. Maji udi næstafvigte Aar allernaadigst have anbe-

falet Provsten Herr Thorlifer Arnesen, og Sysselmanden

^

Haagen Hanssen, som Gommissarier, efter foregaaende
lovhg Stævnemaal til alle Vedkommende, noie og med
al Flid at undersbge, saml kjende og domme udi en
Sag, angaaende Apollonia Schwartzkopf, som paa fiesse-

sted udi Vort Land Island ved Forgift skal være bleven
bragt af Dage, og nu for Os allerunderdanigst er bleven
andraget, at forbemeldte af Os til samme Sags Under-
scigning og Paakjendelse allernaadigst anbefalede Gom
missariei^ skal være bleven uenige , hvilket skal have
givet Anledning til, at Sagen ei skal have naaet den
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1726. af Os allernaadigst ihtenderte Fremgang: saa tilskikke

Vi die herhos rip;li^ Copie af Vores lil foriiemeldte

Gommissarier allernaadigst ergangne Befahng, og er

hermed Vores allernaadigste Villié og Befaling, at du

retter din Leilighed effer, strax at træde udi Comrnis

sioneu til forbem*" Ilerr Thorlifer Arnesen og Haagen

Hanssen, og Sagen tillige med dennem, efter forberorte

Vores allernaadigste Befalings Indhold og Anledning, i

alle Maader til forsvarlig Endskab og Rigtighed befor-

drer. Derefter du dig a]lerunderdanii2:st kan vide at

rette. Befalendes &c. Frederiksberg Slot den 8. Fe-

bruarii Anno 1726.

15. rebv. Bevilling ang, Opffirelse af en Kirke paa

Rauåaskriåa. Frederiksberg 15. Febr. 1726
— KorsUe Reg. 2li, aS*-.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V., at eftersom

Os elskelig Bendix Tostenssen, Vicelaugmand for nor-

den og vesten paa Vort Land Island, for Os allerunder-

danigst haver andraget, at paa hans Gaard, Raudeskræde

kaldet, udi Nordre-Syssel beliggende, skal tilforne have

staaet en Kirke, hvorudi Gudstjeneste paa visse Tider

om Aaret skal være bleven forrettet, mens formedelst

de omkring boende Bonder, som ikke skal have kundet

betale Præsten, som udi samme Kirke forrettede Tjene-

sten, hans sædvanlige L5n, deres Fattigdom, ei skal

være bleven vedhgeholdt, da dog Veien fil Hovedkirken

Mule skal være baade lang og besværlig, over farligt

Vand og Moratzer, og de, som af de der i Egnen boende

Bonderfolk ved Doden afgaaer, om Vinteren maa hen-

staae 4 Uger eller længer u begravne, hvorfor han aller-

underdanigsthaverbegjert, at Vi allernaadigst ville tillade,

at han en Hden Kirke paa bemeldte hans Gaard paa hans

egen Bekostning maa lade opbygge, og en Kirkegaard

dertil indvie: da have Vi, efter saadan hans allerunder-

O fornyet ved Bevilling 20. ftiai 1746.
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danigsl gjorte Ans5gning og Begjæring, samt Os elskei. 1726.

Vores Admiral og Stiflbefalingsmand Herr Peter Baben, \

og Biskoppen over Holum Stift, Mag. Steen Joenssen,

deres herom indkomne Erklæringer, allernaadigst be-

vilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at

for"" Vicelaugmand Bendix Tostensen paa forommeldte

sin Gaard Baudeskræde paa sin egen Bekostning maa

lade opbygge en liden Kirke og en Kirkegaard, hvorudi

de, som der i Egnen ved Dbden' afgaae, kan begraves,

lade indvie og indhegne. Dog skal Mule Hovedkirke,

samt dens Sognepræst, som Gudstjeneste udi den Kirke,

han saaledes lader opbygge, skal forrette, udi deres

Rettighed, som de af Arilds Tid nydt haver og med
Rette bor nyde, aldeles intet afgaae, og skal Guds-

tjenesten udi samme Kirke skee paa de Tider, at ikke

nogen Prædiken udi Hovedkirken vorder forsomt; saa

skal han og pligtig være. Sognepræsten for Mule Præste-

kald for hans Umage med Tjenesten, og hvis andet udi

^nibedet kan forefalde at forrette, ved den Kirke han
lader opbygge, at fornoie. Forbydendes &c. Frede-

- riksberg Slot den 15. Februarii 1726.

Reskript til Biskoppen paa Holum, Mag. 15. Febr.

Steinn Jonsson, ang. Kirken paa Rau9askriåa-

f'i'ederiksberg 15. Febr. 1726. — Norske Tegn.

^^ni, 167; Uddr. hos M. Ket. III, 494.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Eftersom Vi
under denne Dags Dato allernaadigst have bevilget, at

Os elskehg Bendix Torstensen, Vicelaugmand for nor-
den og vesten paa Vort Land Island, med de af hannem
tilbudne Vilkaar, paa sin Gaard Raudeskræde, paa sin

egen Bekostning en liden Kirke maa lade opbygge, og
derved lade indvie en Kirkegaard, for derudi de der

1 Egnen boende, som ved Doden afgaar, at lade be-
grave, som du af hosfoiede Gopie af samme Vores
allernaadigste BeviUing, som dig herhos tilsendes, selv

1
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1726. udfdrligere kan see og fornemme; og er hermed Vores

Ts^Febr
^^l^i'^^^^^f^^S^''^ Villie og .Befaling, at du samme Kirke,

naar den er bleven opbygt og Kirkegaarden derved

indreitel, til Gudstjeneste og de Dodes Begravelse paa

sædvanlig Maade indvier, og ellers udi det ovrige seer

derhen, at bemeldte Vores allernaadigste Bevilling i

alle Maader allerunderdanigst vorder efterlevet. Der-

med &c. Frederiksberg Slot den 15. Februarii Anno 1726.

22. Marts. Reskript til Stoi'-Cantsler U. A. v. Holstein,

ang. en Sags Indstævning fra Laugthingsdommen

til Hoiesteret. Frederiksberg 22 Marts 1726.

- Siell. Tegn. LXV, 26G\

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. T. Vi give dig

hermed allernaadigst tilkjende, at Vi, efter Odder Si-

versen, Laugmand paa Vort Land Island, hans herom

allerunderdanigst gjorte Ansogning og Begjering, aller-

naadigst have bevilget og tilladt, at en Sag imellem

hannem og Sysselmanden Johan Gottorp, angaaende

nogle Skjeldsord, som bemeldte Odder Siverseii skal

have talt imod bercirte Gottorp, og hvorfore forbemeldte

Odder Siversen ei alene af Os elskelig Niels Fuhr-

mann. Amtmand paa bemeldte Vort Land Island, skal

være suspenderet fra sin Laugmandstjeneste, men endog

derefter af Laugmand Poul Widalin og Vicelaugmand

Bendix Tostensen den 21. Julii 1725 ved Oxeraa

Landsthing skal være dcimt paa hans Ære og Boeslod,

maa gaae den saakaldede og der i Landet holdende

Ahhings Ober-Ret forbi, og af Odder Sivertsen imme-

diate for Vores Hoiesteret indstævnes. Derefter du

dig allerunderdanigst haver at rette, og derhen see, at

behorig Stævning i Sagen vorder udsted. Befalendes

&c. Frederiksberg Slot den 22. Martii Anno 1726.

•t

Reskript til Biskopperne i Island, ang. aar-

lige Indberetninger om Geistligheden og om Va-
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cancer, Frederiksberg 3. Mai 1726. — Bekjendt-

&jort i Synodaliorsamlingen for Skalholt Stift 1726. JNorske

Tegn. XXIII, 201; Finn. Joh. Hist. Ecel. Isl. III, 488-4&9;

M. Ket. III, 379; Fogtm. III, 593.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Eftersom, naar

nogen Præst paa Vort Land Island ved Doden afgaaer,

ikke allelider derom til Vores Danske Gancellie saa til-

forladelige Underretninger, som skee burde, indkommer,

at Os om saadanne Præstekalds Vacancer allerunder-

danigst Forestillinger med Sikkerhed kan gjcires, end-

skjondt adskillige Supplicationer derom til Os indlober:

saa er hermed Vores allernaadigste Villie og Befaling,

at du ethvert Aar, naar Skibene der fra Landet afseiler,

indberetter til Os de Præstekalds Vacancer, som da

kan være udi det dig allernaadigst anbetroede Stift,

tilligemed Præstens Navn derhos, som ved Doden er

afgangen, med Forklaring, hvilke af samme Præster af

ere kaldede, og hvilke ikke, og ville Vi saa herhos

allernaadigst,
at du i det (ivrige lader forfatte en rigtig

Fortegnelse paa aUe Kaldenes Navne der i Stiftet, med
deres Annexer, saa og Præstens Navn paa ethvert

Sted, og hvilke af dem af Os allernaadigst ere beskik-

kede og hvilke ikke, med Forklaring derhos, af hvem
de, som ikke af Os ere kaldede, ere bleven indsatte;

desligeste og, hvilke Kald der ere gode og hvilke der

ere maadeiige og ringe, med hvis videre, som du kan
finde fornoden derom allerunderdanigst at erindre og
referere, og samme Fortegnelse, af dig selv verificeret,

til Vores Danske Gancelhe, det snareste muehgt skee
kan, indsender, og vorder Os ellers strax med de forst

fra Landet afgaaende Skibe indberettet, at denne Vores

allernaadigste Ordre er dig til Hænde kommen. Der-

med &c. Frederiksberg Slot den 3. Maji 4726.

1726.

3. Mai

Synodale om Dagsarbeide til Præsterne. 22. Juh*

22. Juli 1726. — Efter Udskrift af Synodal -Protocollen
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62 Synodale om Dagsarbeide til Peæsterne.

1726. for Skalholl Stift, underskrevet af Amtmand Fulirmann og Bi-

22. Juli. skop J6n Årnason.

— — Var fram lag^iur einn memorial af hålfu

prestsins si'ra Hafliba Bergsveinssonar, me& hans undir-

skrifu&u nafni, af dato 17. Juli 1726, til amtmannsins

og biskupsins , um dagsverk af Jjeim s6knarmbnnum

sem ekki eru i skiptiti'und; 6skar preslurinn urskur&ar

{)ar um, hvort [jaB skuli meh skyldu ejaldast eluv ei?

— Hér uppå er amtmannsins og biskupsins i^rlausn:

ab \nib eigi endilega ab liikast, eptir Ghrisliani Tertii

Ripa-artikuluni , snrat N. L. 2—12—17; en prestarnir

standi 1)6 ei uppå l)a& har&asta a& latheimta ]}eiia af

einstæbings-ekkjum og nautstbddum émegbarmOnnum å

l^eim bezta bjargræbisti'ma, en fæ&i l)å
jDO, å meban {)eir

dagsverkib vinna. Må }j6 |}elta dagsverk borgasl eptir

samkomulagi prestsins og béndans, meb 5 fiska virbi,

i sama skildaga og ISgmålib segir um prests-tiund; hér

meb eru og meintir allir l)eir lausamenn, sem ekki eru

i skiptitiund.

1757, Plakat og Forbud ang. fremmed Svovels Indforsel

29. Marts, udi Dannemark. Frederiksberg 29. Marts 1727^.

—

^ Hentek. (Dnnske) Exped. Prot 40,5.521-523. Original-Aftryk

paa et Halvark. Qvart-Forr. 1T2T, S. 32—33; Rubr. hos Schou

U, 533.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V., at som Vi

ved Vores allernaadigste Plakat under Dato 28. Junii

1724 have forundt Vores Stcik-Gjetmester Friderich Holtz-

mann og Vores Krigs-Ganceilie-Forvalter Friderich Seck-

mann en Octroye og Privilegium, den paa Vort Land

Island faldende raae Svovel paa deres egen Bekostning

at lade luttre og raffinere, og dennem derhos udi be-

meldte Plakats Iredie Punkt allernaadigst tilstaaet, al

naar de bevise af den lultrede Svovel al have saa

meget i Forraad, som udi Vores Riger og Lande be-

jevnf. Plak. 26. Apr. 1727; ophævet ved General-Toldk.

Plakat 29. Marts 1783.
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hoves, da ingen fremmed Svovel efterdags at indfyres; 1727.

saa, efterdi bemeldte Interessenter nu allerunderdanigst 20. Marts

haver beviist og godtgjort, at de baade haver den for-

nbdene Forraad af det raffinerede Svovel til at levere,

saavel hvis til Vores egen Tjeneste gjcires forneden,

som hvis til Particulieres kan afsættes, samt og ere i

Stand til at levere samme ligesaa got og forsvarlig,

som det fra fremmede Stæder kan forskrives: have Vi

hermed allernaadigst villet anordne og befale, saasom

Vi ogjiermed allernaadigst anordne, byde og befale,

at, fra denne Vores allernaadigste Forordnings Publica-

tions Dato, maa intet fremmed Svovel udi Vores Rise

Dannemark indfores, og det ikke aleneste under Varenes

Gonfiscation, men endog et halv Hundrede Rigsdalers

Straf for hver Centner SVovel, de saaledes agter at

indpractisere, som allsammen til Angiveren og den,

som Confiscationen opdager, uden nogen videre Deling

efter Told-Ordonnancen, skal være forfalden, men de,

som noget Svovel udi Vores Rige Dannemark sig agter

al lilforhandle, skal sig dermed fra forbemeldte udi

Vores kongehge Residentsstad Kjobenhavn oprettede

Svovel-Fabrique forsyne; og paa det ikke Nogen, under

Paaskud af deres gamle Forraad og Reholdning, skulle

finde Leilighed noget fremmed Svovel, til Hinder og

Afgang udi Vores Interesse, samt Præjudice for Fabri-

quen, efterdags at indpractisere, ville Vi allernaadigst,

^1 de, som med Svovel driver nogen Handel, skal være

Pligtige, inden dette 1727 Aars Udgang enten at have

^^r^es Forraad af Svovel bortsolgt, eller til andre Stæ-

der bortskibet, og det ligeledes under Varenes Gonfi-

scation, til hvilken Ende de straxen til ethvert Stæds

ivrighed under deres Hænder en rigtig Designation

over deres i saa Maade havende Beholdninger af Svovel
skal indlevere, som igjen til Interessenterne udi den
her oprettede SvoVel-Fabrique, til deres videre Efter-

i'etning, indsendes. Hvorefter enhver Vedkommende

j
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1727. sig allerunderdanigst haver at rette og forholde. Givet

^^"^^^^ paa Vort Slot Frederiksberg den 29. Martii Anno 1727.

29. Marts. Kongelig Resolution ang. Sysselmands-Embeder

i Island. Frederiksberg 29. Marts 1727. —
Communicerét Landfoged Wulf ved Rentek. Skr. 24. Mai s.

A. (Rentek. Copieb. for Isl. og Færo 2003, Litr. E, Nr. 493).

— I Rentekammerets Forestilling 24. Marts meldes blandt

andet i Anledning af Besættelsen af nogle Sysselmands-Em-

beder i Island : — 4) angaaende Oefjords Syssel, at efterSyssel-

mand Hannes Skievings Dod blev Sysselet opbudt ved Auction,

bvordaJénPalsson Vidah'n blev den eneste Bydende^ Land fogden

tilsagde ham da Sysselet og Amtmanden constiluerede ham ; Land-

fogden erklærede, at «han ingen vederheftigere eller habilere

kjender til Sysselets Betjening— formedelst hans skikkelige Liv og

Levnet og Færdighed udi Skrivningen", derimod anbefalede Amt-

manden Jon J6nsson i Grenivik, hidtilværende Landtliingsskriver,

fremfor Jon Vidalin, «som er et ganske ungt Menneske og ei

saa kyndig iLovogRet, som Dommer-Embede det udkræver«,—

5) Sysselmand Sigurd Stephansson paa Vestmanno havde sogt om,

paa Grund af Sysselels ringe Importence, at erholde fri den

Jord, han boede paa, nemlig halve Oddsta&ir, med Landskyld

150 Fiske eller 6 Slettedaler, samt tillige at faae 1 Lod af

Fisken, som fangedes paa een af de kongelige Inventarii-

Baade — lovrigl havde Stiftamtmand Råben bemærket, hvor

hoist skadeligt det var, naar Sysselmændene boede udenfor

deres Sysseler, og Rentekammeret indstiller i den Anledning,

at Sysselmændene herefter i Bestallingerne maa tilpligtes at

boe i Sysselet. — Rentek. Norske Relat. & Resol. Prot. 9,

Nr. 44. — Uddrag.

— 4) Vi beviUiger allernaadigst^ at Jon Jonssen dette

vacante Oefjords Syssel maa confereres, men derimod

saa maalte han Thingskriver-Betjening qvittere, efterdi

Vi befinder, at begge Betjeninger ikke af Een kunde

forestaaes, og tilmed saa var de ogsaa stridig imod en

anden.— 5) * Vi bevilliger allernaadigst, at Supplicanten

O Communicerét Sysselmand Sigurd Stephansson paa Vest-

mannoerne ved Rentek. Skriv. 24. Mai 1727 (Copieb.

2003, Litr. E, Nr. 495).

tf
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i Henseende til Sysselets ringe Importance, til Subsi- 4727.

stence for Sysselefs Betjening, maa aarlig nyde uden
29"~iti^ts

Afgift den Jord, som han nu boer paa, mens hans

Svrige Ansogning kunde hannem ikke accorderes. —
Og finder Vi ogsaa for hciit ncidig, at Sysselmændene

udi Bestallingen herefter tilpligtes at boe paa et belej-

ligt Sted udi de dennem allernaadigst anfortroede Sys- •

seler. Frederiksberg den 2l9. Martii 1727.

t

Plakat og Forbud ang. fremmed Svovels^

Indffirsel udi Norge. Frederiksberg 26. April

1727-, — Rentek. Norske Exped. Prot- 2, 615; Original-

Aftryk pna et Halvark; Qvart-Forr. 1727, S. 33-35; Riibr.

lios Schou a, 534. — Oenne Plakat er mut. mut. ligelydeude

med den for Danmark udfærdigede af 29. Warts 172T.

Plakat und Verbot wegen Einfiihruiig einigen 2g, aphi

fremden Schwefels im Hertzogthum Schleswig.

*^i"iderichsberg 26*" April 1727. — Original-Aftryk

paa et Halvark; Qvart-Forr. 1727, S. 35-36; Rubr. hos Schou
II, 534. — Denne Piakat er al samme Indhold som de for

C>aniiiark og JVorge udfærdigede Plakater: 29. Marts og 26.

April 1727.

') f Forestillingen 17. TMarts 1727 bemærker Rentekammeret,

at Reholdning af raa islandsk Svovel var ved 1724 Aars

Udgang 2747 Centner 49 %\ deraf var brugt til Kongens

Tjeneste iGG Centner og betalt med 4 Sk. pr. S raffineret,

»stedenfor det for havde kostet 8 Sk. — Fabriqueurea
Holtzmann afkortedes 2V2 Sk. pr. % raal Svovel, som leve-

redes ham fra Toiliuset. Til Kræmmerne solgte IJoltzmann

Svovel for 6 Sk. pr. men deres Udsalgspriis var 8 Sk.

pr. %. Fra Holland kunde Kræmmerne derimod erholde

Svovel for 5 sk. , men som skulde være slettere end det

islandske. General-Major Maul bevidnede, at det islandske

Svovel var asaavel paa Laboratorio som i Krudtmollerne
befundet i alle Maader dygtigt og forsvarligt«. — Reulck.
Norske Relat. og Resol. Prot. 9, Nr. 40.

*) ophævet ved General-Toldk. Plakat 29. Marts 1783-.
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4727. Reskript til Biskopperne Steinn Jonsson og
12. Mai,^ Arnason, ang. Revision af Udkastet til Lo-

vens anden Bog og Ritualet. Frederiksberg

12. Mai 1727 ^ — Norske Tegn. XXIU, 411*'; M-. Ket.

III, 381; Uddr. hos Fogtm. III, 620.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Eftersom fra

dig Herr Steen Joenssen ved Skrivelse af 28. Septembr.

1726 til Vores Ober-Secreterer, Os elskelig Herr Chri-

stian Mcinichen, Ridder &c., er indsendt det islandske

Kirke-Ritual, som du derhos beretter at være af dig og

forrige Biskop over Skarholt Stifl, aig. Mag. Joen Thor-

chelsen Widalin, efler Vores til eder den 29. Maji 1719

allernaadigst ergangne Befaling, igjennemseet, og efter

det eder af Os tilsendte Exemplar af den for Vore

Riger Danmark og Norge den 25. Junii (Juli) 1685 aller-

tiaadigst udgangne Ritual med FHd confereret, og at

I derforuden det, som med Ritualet ikke aldeles var sam-

stemmende ved Landets Leiligheder, nogen Part ander-

ledes sat, lillagt og exciperet, hvorved af dig, Herr

Steen Joenssen, og er vorden forlanget, at bemeldte

fremsendte Ritual maatte med Vores allernaadigste Con-

firmalion did igjen til Landet sendes, og allernaadigst

' bevilges, at det samme til Indbyggernes Nytte ved

Trykken maatte udgaa: — Da, hvad sig samme Ritual

angaaer, saa er hermed Vores allernaadigste Villie og

Befaling, at 1 begge n^ed hverandre confererer om be-

meldte Ritual, som eder herhos til den Ende in Origi-

nali tilbagesendes, og haver I saa samme eders derover

forfattede Conclusum, af eder begge underskreven, at

indsende til Vores Danske Gancellie til nærmere Vores

allernaadigste Resolution.

Hvad ellers angaaer det af dig, Herr Steen Joens-

sen, fremskikkede Project, anlangende den allernaadigst

anbefalede anden Bog i den norske Lov, dens Indret-

Reski-, 23. April 1Y28.

j
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ning efter Landets Beskaffenhed, og hvilken Project du 4727.

derhos melder af eder tilsammen at være gjort, til det

i 9. Capitel, som handler om Hospitalerne, og hvorved

dog er f(5iet dit Sentiment om de fire resterende Ca-

pitler, hvilke de ovrige Commissarior ikke har indfunden

sig til at absolvere tillige med dig, endskjondt du skal

have tilbudet dem foruden Kost og Tæring paa dit

Hjemme samme Værk at forrette: saa er derom yder-

mere hermed Vores allernaadigste Villie og Befahng,

at I retter eders Leilighed efter, tillige med Laugmæn-
deue Povel Joenssen Widalin og Bendix Tostenssen,

som og under denne Dags Dato herom Vores aller-

naadigste Befaling er tilsendt, samtlige at foretage eder

den bemeldte anden Bog i den norske Lov, Geisthg^

heden angaaende, og om samme, efter forberbrte Vores

den 29. Maji 1719 allernaadigst ergangne Befaling, til-

sammen conferere, og naar den er af eder iajennem-

gaaét, da at indsende den af eder samtlig forfattede

Slutning derover, under eders Hænder,, til videre Vores
allernaadigste Resolution, til hvilken Ende og det af

dig, Herr Steen Joenssen, derom indsendte Project

herhos in Originali tilbage skikkes., I haver Os ellers

med forderligste allerunderdanigst at referere, at 1 denne

Vores allernaadigste Befaling haver bekommet. Der-

med &c. Frederiksberg den i 2. Maji Anno 1727^.

Reskript til Jiaugmændene i Island, ang. 12. Mai.

Revision af Lovens anden Bog. Frederiksberg

12. Mai 1727. — NorsKe Tegn. XXlIf, 410^ W.Ket. III,

380-3S1; Rubr. hos Fogtm. lil, G21.

Frederik den Fjerde &c. Saasom Vi udi Anled-

O 1 Anledning af dette Reskript er en Revision af Ritualet

•foretagen af Biskopperne og indsendt i Cancelliet 1729-

en Afskrift af dette Ritual-Udluist paa Islandsk findes paa
Universitets-Bibliotiieket blandt Magnus Stephensens Haand-
skrifter Nr. 19.

5*
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H

4727. ning af Os elskelig Herr Steen Joenssen, Biskop over

12. Mai. Hole Stift paa Vort Land Island, hans ved Skrivelse af
^'

Dal. 28. Septembr. 172:6 til Vores Ober-Secreterer, Os'

elskelig Herr Christian Moinichen, Ridder &c., indsendte

Project, anlangende den anden Bog udi den norske Lov,

som bemeldte Biskop, Herr Steen .loenssen, og afg.

Biskop Mag. Joen Thorchelsen Widalin, den 29. Maji

i 71 9 var allernaadigst anbefalet, tilligemed dig, Povel

Joenssen Widalin og daværende Laugmand Odder Si-

vertssen, at indrette efter Landels Beskaffenhed, og

hvilket Project for"" Herr Steen Joenssen derhos ind-

beretter at være af eder tilsammen gjort, til det 19^''

Gapitel, som handler om Hospitalerne, og hvorved han

over de fire resterende Capitler havde foiet sit Senti-

ment, saasom Laugmændene sig ikke dertil havde ind-

funden, haver under denne Dags Dato allernaadigst

befalet bem** Herr Steen Joenssen og Biskoppen over

Skarholt Stift, Herr Joen Arnesen, at de tillige med

eder, efter Vores den 29. Maji '1719 allernaadigst er-

gangne Befaling, samtlige skulle foretage eder den be-

meldte anden Bog i den norske Lov, Geistligheden

angaaende, og om samme conferere^ tilsammen, til

hvilken Ende bemeldte Project og er vorden tilbage

sendt. Thi er det derfor hermed Vores ydermere aller-

naadigste Villie og Befaling, at 1 til den Eride netler

eders Lcilighed efter, paa Anmodning at træde tilsam-

men med ovenbemeldle Biskopper, Herr Steen Joenssen

og Herr Joen Arnesen, og, som forbemeldt er, samtlige

at foretage eder for"'' anden Bog i den norske Lov,

Geistligheden angaaende, og derom conferere, og naar

den er af eder igjennemgaaet, da at indsende den af

eder samtlige forfattede Slutning derover, under eders

Hænder, lil videre Vores allernaadigsle Resolulion. I

haver og ellers med forderligste allerunderdanigst at

referere, at I denne Vores allernaadigsle Ordre haver

bekommet Dermed &c. Frederiksberg d. 12. Maji 1727.

1
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Reskript til Kjobenhavns Magistrat, at groft 1727.

pæds til den islandske Handel tages- af de
Kongelige Uld-Fabriqner. Fiedensborg 19. Mai
1727-,— Tegn. LXV, 5C7; Uddr. hos Fogtm. lU^ 021,

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Eftersom Vores
nerværende Ulden -Manufactur- Værker nu befindes i

Stand, at foruden det Klæde, som til Vores Armee
OS S(5e- Etaten aarlig behoves, endog den islandske
^«'lel, samt Vægterne og Skolerne overalt, saavel som

fattige Huse, med fornodne grofl Klæde kan vorde
opsynet, saa ville Vi allernaadigst, at hvis groft Klæde,
som saavel til den islandske Handel, som og til Væg-
Jerne i Vores kongelig Residenlsstad Kjobenhavn, Sko-
Jerne og fattige Huse eller deslige publique Væsen
Kunde udfordres, af bemeldte Vores Ulden-Fabriquer,
orsaavidt samme det kan afstedkomme, og ikke hindrer
Leverancen til Vores Armee, vorder kjobt, og haver

Vedkommende derom med Vores General-Fabriqueur
°B Casserer, paa Os elskelige Vores Deputerede udi

j^^^."®''^'-Commissariatet deres Approbation at conlrahere

;

ffle H
' islandske Kjobmænd og Vedkom-

ende haver at lilkjendegive, _som og eder selv der-
er, forsaavidt det eder kan vedkomme, allerunderd.

AnnTn^'™'^"^
^'^"^"''^^'^ den 19. Maji

I<!].!r^''5^I°"^^^^*^
Instruction for Landfogden i 31. Mai.

^--B trwu
i

,
1727; . dens § 1, 2, 4-7. 9, 10 og 12

'
s. A. Althmgsbog, Nr. XII.

Ltixdolr?'"',
Landfogden udi Island, Christian

at forholde
''^ ^'^^^^^

26- Juni 1717 og 1. Mai 1751.
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\T2T. i) Ved Ankomsten til Landet med de nu under

31. Mai. Herrens Geleide herfra afgaaende Skibe haver han,

fra tilkommende Sanct Hans Dag at regne (til hvilken

Tid Landfocden Sr. Cornelius Wulf slutter sit Regnskab

udi rette Tide og paa alle behbrige Steder at oppe-

bære de staaende Afgifter af Klosterne, Forlenings-

Jorder, Ombuder og Sysselerne, efter Forpagtnings-

og Ombudsbrevene, saavel som den faldende Landskyld

og Leier, Skatler, Tiender og Gjeftoller, i rede Penge,

Fisk, Vadmel, Hoser og andre Species, saa og kongelig

Rettighed med Riisheste, Hloter og Mandslaan paa kgl.

Majestæts 15 Inventariibaade, med hvis videre Hans

kongelig Majestæt med Rette tilkommer, som Enhver

er pligtig in Natura at gj elde og give, eftersom sædvan-

ligt været haver, og ikke derover i nogen Maade at

besværge Bonderne og Husmændene med flere Mands-

laan end til forskrevne 15 Inventariibaade behoves,

eller Landets Indkomst af Specie Rdl., Smbr, Mad og

Fiske at omvexle, videre end hidindtil med Smbret og

Fride-Landskylden brugeligt haver været, naar Bonden

det behbver, saa at hverken Bonden eller andre Ved-

kommende forurettes, saafremt det ikke skal komme

paa hans Ansvar. Skulde ellers Bbnderne og andre

Vedkommende, som enten Landskyld, Leier, Skatter,

Tiender, Gjeftolde, Riisheste eller Mandslaan have at

svare og betale, derimod sælge og forhandle deres

Fisk og andre Vare til Kjbbmændené eller Andre, forend

de til Landfogden haver gjeldet og betalt, hvis de til

H. K. M. bor gjelde og betale, eller de skulde under-

staae sig at bortsælge den bedste Fisk og beholde den

slette tilbage, udi H. K. M." Rettighed at levere, da

maa det dennem ingenlunde tilstedes, efter derom til-

forne udstædde hoilovlige Ihukommelse Kong Christian

den Fjerdes Forordning af 23. April 1596, hverken

Indbyggerne saaledes deres Gods at afhandle, eller

Kjobmændene slig Handel at bruge, til hvilket at hindre

ban og selv skal være pligtig, al Landskyldfisken at
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annamme, saasnart den er bleven saa tcir, at Kjob-

mændene sig anmelder den at ville imodtagCj eller og 31. Mai.

ved Skibenes Ankomst strax at tilstille Kj5bmændene

en Specification over, hvis i hvert District ydes og gjeldes

biir, for derefter at observere og oppebære af Bon-

derne, naar de med deres Fisk fremkomme, hvad de

bcir i kongelig Rettighed at svare, og ellers behcirig

Anstalt gjore, at Alling rettelig og betimelig til sit rette

District eller Kjobstæd vorder indlevert. — 2) Og paa

det H. K. M.' Intrader kan være udi Sikkerhed, da

haver han strax ved Ankomsten at informere sig, hvilke

af Sysselmændene, Kloster- og Ombudsholdere der kan

være skikkelige og vederhæftige, at samme derved kan

vorde conserveret, og hvilke som det ikke er, haver

han lil Rentekammeret at indberette, med Forslag, hvem

dertil kunde betroes udi deres Sted, og imidlertid hor

de, som nogen Ombud eller Forlening er anbetroet,

og hvor, nogen Frygt kunde haves , være betænkt

at stille suffisant Caution, som af Mandens Hustru tillige

bor underskrives, om de ellers vil blive derved. Naar

ellers noget bliver vacant og skal borlfæstes, skal han

have nbie Opagl, at ingen Udygtige eller Uvederhæftige

dertil antages, saafremt han ei selv dertil vil indstaae

og svare; men han haver at gjore Forslag til Amt-

manden paa, hvilke skikkelige og vederhæftige Personer

han finder dygtig til, samme igjen at kunde anfortroes,

og Afgiften riglig kan svare, hvorefter Amtmanden deres

Ansøgninger med Landfogdens Forslag forestiller og

attesterer; skeer Hjemme -Bygningen af Guldbringe

Syssel og Mostfeldssveit, samt med dem, som boe paa

Widoe Klosters Jorder, af Landfogden paa Bessestad,

hvor Amtmanden residerer, udi Amtmanden eller hans

tilforordnede Fuldmægtiges Overværelse
;

endog h'6r

for Widcie Kloster og Elderaaen rigtig Regnskab aflægges,

hvad Indkomsterne sig deraf kan bedrage, med hvis

H. K. M. derpaa bekoster og anvender. — 3) Som det

og fornemmes, at een og anden Sysselmand besidder

1
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' 1727. deres Embede, uden derpaa med kongelig Bestalling

31. Mai. at være forsynet, andre endog mueligt uden Bevilling

gjore Skifte med deres Sysseler . . . [som i Wulfs

Instrux 26. Junii -1717] ... Altsaa haver Landfogden

ved Ankomsten til Landet , , . . for at blive alle con-

serverede. — 4) Paa det han og kan være underrettet

om Landets Tilstand, saa bor enhver Sysselmand til

hannem at indlevere en Beregning over hans anfor-

troede Syssels ganske Indkomst, hvorledes enhver Bonde

er lagt udi Skat, Tiende og Gjeftold, til Efterretning,

om mere af Bonden skulde fordres end han bor al

svare; det samme og hver Kloster- og Ombudsholder

skal være pligtig at gjcire, og belangende Proprietariernc,

da vil det ved Sysselmændene optegnes, hvad deres

Jorder kaldes, som de selv beboer, og hvad Dyrheden

derpaa er, og hvad de og deres Leilændinger kan tiende

af deres Lcisefæ, hver for sig. Skulde Nogen af dem

understaae sig Noget at.fordolge, og det ikke (alt) eller

rettelig anforer, haver Landfogden noie at erkyndige

sig derom og da derpaa at soge lovh'g Beviis, som os

vil indsendes, paa det samme kan vorde sat fra deres

Embede, hvilket han forud de Vedkommende haver at

advare. — 5) Ved Ankomsten til Landet lader han tage

et lovligt Syn af uvillige Mænd over saavel Bessested

Gaard som H. K. M.' 15 laventariebaade, saavel som

og ved Sysselmændene lade indhente lovlige Syn over

Kloslernes Bygninger, med Forklaringer, i hvad Tilstand

Bygningerne befindes og hvad sig dessen Reparation

kan belbbe, hvorefter han tilholder Kloslerholderne at

bringe Rlosternes Bygninger i Stand, og forsaavidt de

haver været forfalden forend de ere kommen dertil, at

scige deres Regres hos Formanden, eftersom.de altid

bor holdes i forsvarlig Stand. Ligeledes bc5r og Inven-

tariummet til hver Kloster, Syssel og Ombud, optegnes

og specificeres, og efter den publicerede kongelige

Resolution forklares, hvad deraf er nodvendig og be-

høves at f6lge derved, og hvad det oviige er, som er
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iifoniciden og kunde sælges; og skulle nogen af Baa- 1727.

dene ikke være i Stand lil aL bringe i Soen, vil Aar- 31. Mai.

sagen dertil unders(3ges , at i Fald derpaa skulde

være anfort Bekostning ^ det da kan vides, hvorledes

samme er anvendt. Ligeledes bi3r han og at lilholde

Formændene eller St^Tmændene, med samme Baade

varhg at omgaaes, og paa- heste Maade at tilsee, at de

ikke derpaa skal ^ore den Bekostning, som kan væ.re

at forekomme, dog at de altid med Forsyn og Om-
^yggelighed holdes udi god og brugbar Stand. Saa skal

og ved Udgjbrselen iagttages, at de, som Forleninger

nyder, svarer een Mand i Værliden paa H. K, M." Baa-

der at roe, og ellers derhen sees, al af Inventariebaa-

dene bliver udredt li] Soes saa mange som mueligt er,

dog at Bondernes egne Baade, formedelst Mangel paa

Mandskab, ikke skulle blive staaende i Land, kan de

assisteres med de beste Losgjængere som tindes, for

at bringe deres Baade i S5en, og skulle da nogen

Tvistighed om Mandslaan forefalde, at nogen Bonde
ved Fogdens Foranstaltning fandt sig fornærmet, an-

drages det for Amtmanden, som derudi forfoier saadan

Anstalt, at II. M.' Baade kan blive bragt lil Soes, og

at ikke de fattige Bonder fornærmes, men maalte con-

serveres. — 6) Saa lader han sig og strax ved An-

komsten af Landfogden give en fuldkommen Forklaring

over alle de udestaaende Restancer, forst en Forklaring

for sig over alle de Restancer, som vare udestaaende,

da Forpagtningstiden var tilende, og for hvilke Aar de

Vedkommende samme; var skyldig, samt derimod hvad
derpaa er betalt, og hvilket Aar Betalingen er skeet,

samt af Landfogden til Regnskab fM, hvorefter da li-

qvideres hvad som endnu deraf kan være til Rest, med •

Forklaring derhos udi een Rubrique, hvad deraf kan
være at forvente, og udi en anden Rubrique, hvad al-

deles Intet kan være at faa af, og om ei mere haver
været at bekomme og inddrive, hvilken Rubrique eller

Post da med rigtige Thingsvidner af Amtmanden
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n27. attesteret vil belægges, til en Beviis, om det til Afgang

31. Mai. bor passere; men hvis som endnu er ventelig, haver

Landfogden uden ringeste Forsommelse at inddrive, og

til desto vissere afc blive efterkommet, tilstiller han

Kjobmændcne udi Districtérne en Specification paa hvis

som til hver Ilandelsted skal indleveres, at de samme

Restancer forend anden kongelig Rettighed kunde imod-

tage, og derfor særdeles at qvittcre, for heri Zablkam-

meret at clarere. Belangende den ovrige RestantSj

siden at Jordebogen haver været for H. K. M.' Regning,

da gjores derom samme Forklaring som om forbemeldte

gamle Restants, hvad deraf er udi Povel Beyers Tid og

hvad deraf er udi Wulfes Tid, og hvad herefter udi

hans egen Tid maatte blive, og tages Thingsvidne paa,

hvad som Intet kan være at vente af, og hvad som er

ventelig, med al Omhyggelighed at inddrive, dog saa,

at Indbyggerne ikke derved skal ruineres, om det skulde

skee paa eengang, og skulle nogen Propriclaire forfalde

i Reslanlz, bor Landfogden strax scige Betalingen, eller

lade II. K. M. derfor tildomme saa meget af deres beste

Jordegods, og samme udi IL M." Jordebog indfdre,

som Reslantzen sig belbher, og derimod afskrive Be-

talingen baade i Forpagtningstiden og siden i Regnskabs-

tiden, for at blive til Rigtighed i Regnskabet; men er

det H. M/ egen Bonder og Landsaatter, vil Leiligheden

passes, hgesom Gud vil give gode Aar, og da samme

efterhaanden at indfordre, og for da at fore det i sin

rette Rigtighed, haver Landfogden at give Sr. Cornelius

Wulf Qviltering 'paa Gjenparten af forskrevne Restance-

Register, for den Restance, som er ventelig eller kan

være ganske uvis, at Sr. Wulf kan belægge sit Regnskab

dermed, og hvorefter Landfogden forer det til Indtægt,

under hver sin Titul, og derimod de uvisse til Afgang,

samt hvad som af det ventelige maatte indkomme og

med Kjobmændcne udfores, til Udgift beregnes. — 7) De

uvisse Indkomster, hvorunder forstaaes al Sagefald og

Beder, item Drifhval, Waagrech og andre Sager, som

i
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udi Guldbringe Syssel paa Soen kunde drive, eller til 1727.

Laudet ankomme, beregner han riglig; desligeste stran- 31. Mai.

dede Skibe, arvelos Gods og Boeslodder, som til H.
'^^"^^'^

K. M. forbrydes, dermed haver han som Landfoged

nbie Indseende, at alting rettelig vorder iagttagen og

til rette Tid paatalt, til hvilken Ende Sysselmændene

og andre Vedkommende til Landfogden aarligen for-

svarlig Regnskab paa Bessested skulle aflægge og cla-

rere, hvilke deres Regnskaber de, saavidt Leiermaalene

angaaer, med Præsternes Attester belægge, samt hvor

intet til Betalingen kan være at erholde, at lade En-

hver udstaae sin lilborlige Straf og belægge det med
Thingsvidne for Afgangens Skyld. Paa det og samme

Boder og Andet ret kan blive beregnet, da bor Land'

fogden, naar Sysselmændene med deres Regnskaber

indkomme, strax at examinere dem og lade dem be-

tale hvad som ikke rigtig er beregnet eller anfort, og

Sligt paa Regningen at annotere, og lægge til Regnin-

gens Summa, baade at Sysselmændene derved strax

kan tilholdes, deres Pligt at observere, og ikke gives

Leilighed til at fordolge noget af Indkomsterne, og paa

det man siden ved Revisionen kan see, hvad Urigtighed

.allerede er bleven rettet, til -des snarere Eftersyn;

hvorimod Sysselmændene nyder af hvis Uvist de under

Sagefaldet eller Boderne inddrive, naar de derfor til

rette Tid behorig Regnskab og Rigtighed aflægger, een

Trediepart; men som det herhos og fornemmes, at

Sysselmændene ikke aarlig aflægger deres Regenskaber,

eller i Tide vigilerer for hvis de skal oppebærge, saa

det udsættes til andet Aar, da, dersom Sysselmændene

ikke til rette Tid inddrive hvad de bor, eller til rette

Tid indgive deres Regenskab, bcir de at mulkteres med
^ RdL eller mere, efter Omstændighederne. Og hvad

sig angaaer H. K, M." Drivehval og Tommer, som paa

SSen kunde drive* og udi Guldbringe Syssel til Landet

kunde ankomme, samt af strandede Skibe, arvelcis

Gods og Boeslodder, nyder de intet og dog skal gjore

/
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4727. Regenskab. Skulde del ellers befindes, at Sysselmæn-

31. Miii. dene eller Åndre dermed urigtig eller utilbbrlig om-
——o«*^

gaaes, og ei saa fuld Regenskab gjore, som de burde,

eller og, som hidindtil er fornummen, ikke aarlig deres

Regenskaber med sine behorige Beviser til rette Tide

indlevere, hvorved Landfogden opholdes i Urigtighed

og H. K. M. ikke nyder sin Retlighed, som hannem til-

kommer, da maa Landlogden forestille del Amtmanden,

at, om Forseelsen er saa stor, de da kunde suspenderes

fra deres Embede og efter Forseels'^ns Beskaffenhed

tiltales ved Retten, for al slralTes derfor som de, der

haver begaaetSvig imod kongelig Interesse, og hvis at

Landfogden skulde oversee dermed, da skal deres

Forseelse regnes ham til Skyld, naar al hans Regenskab

indkommer, og derved fattes den Riglighed, som de

til hannem er pligtig at indlevere; ellers haver han i

Agt at tage, al ingen hemmelig Afsoning skeer, men

alting til Thinge, efter lovlig forhvervede Domme, soges

og aftinges udi Amtmandens Overværelse; og hvad sig

strandede Skibe, saml arvelost Gods eller Boeslodder

angaaer, saa vil samme Indtægter med Landslhings-

skriverens Exlract af Landstliings- Protokollen forklares

og afbevises. Belangende ellers Fæsten, -da forfatter

Landfogden derover en Specification, og belægges med
Copie af Fæstebrevene, af Amtmanden attesteret. —
8) Denne Landfoged nyder fri Huusværelse paa Bessa-

sted Gaard udi de Værelser, som ere bygle til hans

Formand, eller af hannem béboed, samt betjener sig

af Smorhuset og Soebuden til IL K. M.* Vare, 02; andre

tilliggende Huse, ligesom hans Formand; og haver han

alting noie at ^paaagte, hvad som kan være til H. K. M.*

Interesse, og derfor i rette Tid rigtig Regenskab at af-

lægge, hvilkelhansRegenskab med dessenBeviser han skal

producere for Amtmanden, til hans Eftersjun og Confe-

rence, al han dessen Rigtighed, eftersom han det fore-

finder, kan attestere, og for det civrige skal Landfogden

være tilforbunden' at assistere, det de Restancer udi
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Povel Beyers Tid kan komme lii Rigtighed , efter de 1727.

Ordres, som LandCogden Wulf derom er tillagt, at de "l. Alai.

kau komme udi^behorig Skik og saavidt mueligt blive
^

afbetalt, hvorom, som i all andet, han idelig confererer

^
med Amtmanden, og sig med hans Altester atforsjime,

saafremt han ikke vil svare til al den Uiiaticl^od 02

Skade, deraf kan fdlge, til hvilken Ende hannoivi af
*

Sr. Gornehus Wulf skal tilstilles, imod Qvittering, rig-

tige Jordeboger og Maudtaller, samt al anden Efterret-

ning af staaende Ordres, Forordninger, sojn for den

nærværende Tid skal fcilgcs om alle K. M.' Indkomster

og Rettigheder, som derudi bor at opljuse ham, ligesom

denne er forbunden, hannem udi siue Anliggende at

assistere, over hvilke Documenter de forfatter fire eens-

lydende Specificalioner, hvoraf hver beholder sin Gjen-

part, den trcdie til Amtmanden at overlevere og den

fjerde til Rentekammeret at indsende. — 9) Og som

han er tilholdl al have Indseende, det Handelen rette-

hgen drives imellem Interessenternes Underhavende

og Indbyggerne, saa haver han og seiv Sommer eller

Vinter at. vogte sig for al særdeles Kjobmandskab der

udi Landet, hverken med Bbnderue eller Losemænd.

til at faae Fisk for andre Vare; ei heller maa hans

Folk eller Andre paa hans Vegne nogen Handel drive

lade, eller Vare i saa Maade falholde, i hvad Navn dét

være kunde, under den Stiaf, de allernaadigst givne

Octroyer om melder, som interessenterne er meddeeltj

og hvoraf hannem en Gjenpart under Renteskriver

Peter Larssen Smidts Ilaand bliver tilstiiiet. Ligeledes

skal han tilholde Sysselmændene og Andre, af al Magt

at forhindre fremmede og uprivilegerede Skibe nogen

Handel med Indbyggerne at drive, og efter Oclroyerne

holde derover, og hvis nogen af Indbyggerne betrædes

dermed, da at stratTe dem som vedbor, Andre ii; Exem-

pel og Afsky. — 10) Hvad sig de aarlige og sædvanlige

Benaadingcr, Lbnninger og andre Udgifter angar.er, da

nyder Enhver hvad dennem af gammel Skik tilkommer,



78 iNSTnucTioN FOR Landfogden.

4727. saasom de fattige Præster for norden i Holmens (Holums)

31. Mai. Stift Croner 100 Rdl. - Sk.

Raadsmanden og Raadskonen, samt 12!

Tjenestefolk paa Bessestad og (Vidcie)

Hospital, ialt med til 223 — 46 —
De 42 fattige Lemmer paa Vidoe . . ..

' 94 — 26 —
DetvendeLaugmændaarligiLon 60RdI. 120 — - —
De 6 -Laugretsmænd til Kost og Under-

holdning , i6 — 24 —
er 554 Rdl.

Samme bdr han til rette Tid at betale, eller lade nyde

udi hvis sædvanlig haver været, da de hannem efter

rigtig Regning og Qvittcring udi hans Regenskab pas-

sere; ligeledes som Præsten til Widde, for at betjene

de fattige Lemmer paa Widde og at prædike for dennem,

er tillagt aarhg to Rigsdaler; saa og Laugsagneren udi

Guldbringe Syssel, for Retten i Landfogdens Sted at

administrere, efter kongelig allernaadigst Resolution af

7. Junii 1725 aarlig 10 Rdir 64 SL, begge udi Cro-

ner, saa bor han i hge Maade samme til rette Tid at

betale og efter deres Qvittcringer til Udgift fore. —
11) [uforandret som i Wulfs Instruction 26. Juni 1717].

— 12) Og vil Vi hermed paa meerhdislbemeldte H.

M. M." Vegne Alle og Enhver, som til K. M. nogen

visse og uvisse Indkomster, efter som forskrevet staar,

er forbunden at udrede og derfor Rigtighed at gjdre^

have tilholdet, at de samme, saaledes som hidindtil og

indtil anden Forandring maatte gjdres, hgesaa herefter,

efter Jordebogen og Loven til rette Tider gjelder og

udgiver, som og derforuden at være Landfogden htirig

og lydig udi hvis han li. K. M. fremdeles skal beregne,

og lil hdistbemeldte H. K. M." Interesse maatte finde

fornoden, saavidt det Landfogdens Bestilling er ved-

kommende, og paa det Indbyggerne herom kan blive

underretted, haver han denne Instruction paa Ålthinget

for metiige Thingsdgende at lade oplæse og i Proto-

collen til deres Efterretning lade indfdre, ligesom han
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og ved Ankomsten een Gjenpart lil Amtmanden over- 1727.

leverer, for at vide hvad hannem heriidi befales at ~"rPCrr
, ^

31. Wai.
efterkommej og hvad Amtmanden er vedkommende at

holde over. Rentekammeret den 31. Maji '1727.

Bevilling for Benedikt Thorstensson, ang. 2. Juni.

Laugmands-Loillien. Fredensborg 2. Juni 1727.

— Publiceret paa Althinget 1727; Norske Reg. 2G, 381^ IJd-

drng hos M. Ret. III, 498.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V., at eftersom

Bendix Torstensen, forrige Vicelaugmand for norden

og vesten paa Vort Land Island, for Os allerunderd.

haver andraget, hvorledes han, siden forrige Laugmand

sammesteds, Odder Sigurdsen, udi Aaret 1724 blev

suspenderet, ei alene virkelig haver forrettet Laugmands-

tjenesten, men endog i bemeldte Odder Sigurdsens

Sted paataget sig det Værk med den islandske Lovs

Reformation og Indrettelse, hvorover han ved de udi

Laugmands-Embedet forefaldne lange og farlige Reiser

skal have tilsat en stor Deel af sine Midler, og derfore

allerunderdanigst anholder om, at hannem allernaadigst

maatle tillægges Laugmandslonnen og Toldene fra Od-

der Sigurdsens Suspensions Dato. Thi have Vi, efter

slig Beskaffenhed og bemeldte Bendix Torstensens

allerunderdanigste Ansogning og Begjering, samt Os

elskelig Herr Peter Råben &c. hans derom indkommen

allerunderdanigst Erklæring, allernaadigst bevilget og

tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at fornævnte

Laugmand Bendix. Torstensen maa, fra den Tid forrige

Laugmand Odder Sigurdsen fra Embedet in Anno 1724

er bleven suspenderet, og indtil han udi Vores Iloieste-

ret indeværende .Aar er dcimt fra Embedet, medvidere, .

nyde den halve Deel af Laugmandsl(5nnen og Toldene,

hvilket Vedkommende, som samme haver oppebaaret,

til hannem haver at erlægge og betale; men fra den

Tid Odder Sigurdsen er, som meldt, i Vores Hciiesteret •

diSmt, nyder Laugmand Bendix Torstensea den fulde
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1727. L'6n og Toldj ligesom hans Formand for ham nydt og

^^^r^^'^ haft haver. Forbydendes &c. Fredensborg Slot den

2. Junii 1727.

2. Juni. Reskript til Stiftbefalingsmand Råben, ang,

Laugmandslonnen i Island. Fredensborg 2. Juni

1727. — Publiceret paa Althinget 1727; Norske Tegn.

XXIII, 425"; Rubr. hos M. Ket. III, 498.

Frederik den Fjerde &c. V. S. B. T. Eftersom Vi

under denne Dags Dato allernaadigst haver bevilget,

. at forrige . Vice-Laugmand for norden og vesten paa

Vort Land Island, Bendix Torstensen, maa nyde den

halve Deel af Laugmandslcjnnen og Toldene, fra den

Tid forrige Laugmand Odder Sigurdssen in Anno 1724

er bleven suspenderet, og indtil han udi Vores Hcjieste-

ret indeværende Åar er dbmt fra Eoibedet, medvidere,

saa tilskikke Vi dig herhos en rigtig Copie af samme Vores

bem*' Laugmand Bendix Torstensen allernaadigst med-

delte Brev og Bevilling, hvis videre Indhold du selv

deraf udforligene kan see og fornemme; og er Vores

allernaadigste Villie og Befaling, at du dig derefter

allerunderdanigst retter, og ellers den Anstalt g^jorer,

at den ovrige halve Deel af forrige Laugmand Odder

Sigurdssens Lcin og Told i hans Suspensions-Tid vorder

" observeret at inddrages under hans ovrige Midler og

til Os forbrudt Boeslod. Dermed &c. Fredensborg d.

2. Junii 1727.

1728. Kongelig Resolution ang. Indforsel afhollandsk

8. Januar. Prestobak til den islandske Handel. Khavn 8.

Januar 1728^. — RenteU IVorske Uelat. ogResol. Prot.

10, Nr. 1.

Vi bevilge allernaadigst, at det endnu for dette Aar

') Den her meddelte Tilladelse tillndforsel af hollandsk Pres-

tobak er fornyet paa eet Aar ved Resul. lO. Mai 1729

(Uesol. Prut. 11, 61) og Resol. 17. iMai 1730 (Resul.

Pfot. 12, 66).
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1728 maa være de islandske Interessenter tilladt, den 1728.

beh()vende Presiobak, lieesom hidindtil skeel er, fra r T^""
' '8. Janu;

Holland at forskrive, paa det Islænderne derved fra

Lurendreierie med Hollænderne kunde afholdes, — Des

imidlertid havei* Kammeret med Politie og Commerce-

Collegio al overlægge, hvorledes denne saa hoit for-

ncidene Tobaks-Fabrique her kunde etableres^ saaledes

at slig udkrævende Tobak her kunde erholdes, og der-

ved de Penge i Vores Riger beholdes, som ellers derfore

til Holland udgaaen Kjobenhavns Slot d. 8. Januarii 1728.

Reskript til Kjobenhavns Magistrat, ang. Is- 6. Febr.

lands Forsyning med Klæde fra indenlandsk Fabrik.

Khavn 6. Februar 1728. — sidi.Tegn lxvi, 3G-3T;

Uddr. hos Kogtm. HI, 650.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Eftersom Lude-

vig Wittrog, Silke og Klædekr^mmer udi Vores kongel.

Residentsstad Kjobenhavn, som sammesteds haver ladet

anlægge et Manufactur af alleslags uldene StofTer, og

derpaa haver erholdt Vores allernaadigste Privilegium,

for Os alletunderdanigst haver andraget, at han ved

samme Manufactur til daglig Arbeide underholder mere

end lialvtredie Hundrede Mennesker, saa at han nu

skal have "virket et anseeligt Forraad af deshge Vare,

hvilke dagligen skal foroges, men at han ikke kan faae

dennem i- saadan Mængde debiterede; Ihi omendskjdnt

han skal have addresseret sig til Interessenterne i den

islandske Handel med skriftlig Begjering, at de vilde

lade sig af hannem forsyne med de Slags Vare, som

hos liannem fabriqueres
,

og hvoraf de en temmehg

Qvantitet til deres Handel skal behove. saa skal dog

de Fleste have nægtet det, ihvorvel den dennem aller-

naadigst meddelte Octroy forbinder dennem at tage

de til Islands Fornodenhed udfordrende Vare af Vores

Kigers og Landes egne Frugter, Fabriquer og Manufa-

titurer, saa længe de der kunde haves, han og derfor-

MI. li. 6
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i 728. uden tilbyder sig at levere de islandske Kjcibmænd

ligesaa gode Vare for samme Priis, som de her kan

have fra Dantzig eller andre Stederj indberegnet Told

fri; men som Vi den 19. Maji udi næslafvigte Aar aller-

naadigst anbefalede eder, at hvis groft Klæde, som

saavel til den islandske Handel, som og til Vægterne

i bemeldte Kjdbenhavn, Skolerne og Fallighuse eller

deslige publique Væsen kunde udfordres, af Vores ul- ^

dene Fabriquer, forsaavidt samme kan afstedkomme og

ikke hindrer Leverancen til Vores Armee, skulle kjobes:

saa er nu hermed Vores allernaadigste Vilhe og Be-

faling, at I tilholder samtlige Interessenterne i den is-

landske Handel, at naar ingen af de Vare, som til

samme Handel behoves, i Vores Manufacturer tilkjbbs

befindes, de da skulle være phgtige at tage deslige

Våre udi den af forbemeldie Ludevig Wittrog her ind-

rettede Fabrique, saasom han, som oven er meldt,

allerunderdanigst erbyder sig at levere Hgesaa dygtige

Vare, og for den samme Priis, som de islandske Kjob-

mænd kan have det for fra Dantzig eller andre Stedei'.

Derefter 1 eder allerunderdanigst haver at rette, og

Vedkommende sligt til Efterretning at tilkjeiKlegive. Be-

falendes &c. Hafniæ den 6. Februarii Anno 1728.

19 Waits. Reskript til Biskoppen i Skalholt Stift, Jon

Arnasoii, ang. lovlig Bygsel af Jord. Khavn

19. Marts 1728. — Norske Tegn. XXIV, 73; M. Ket.

111, 385.

' Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Eftersom Sigfus

Jonssen fra Laugardalshole der paa Vort Land Island

for Os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes at

du skal have til hannem bortfæstet en af Skalholts

Domkirke lilhorende Jorder, nemlig Laugardalshole udi

Arnes Syssel, og udi dit Fæstebrev til hannem deno-

mineret eet Aar, som han formener at være lovstridigt,

derhos af Os allerunderdanigst været begjerende, at
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Vi allernaadigst ville bevilge og tillade, at saa længe 1758.

hau ^ammé Jord lovlig og forsvarlig paaboer, han ^^'^

"^[^"""jll^^

I

maatte ubesværget af dig nyde dens Paaboelse. Thi

er hermed Vores allernaod. Villie og Befaling, at du

forholder d^g efter Forordninger og Praxin i Landet,

saa at SuppHcanten ei kan have befoiet Aarsag sig

over dig at beklage. Du haver Os ellers allerunder-

danigst at referere, at du denn^ Vores allernaadigste

Ordre haver bekommet. Dermed &c. Hafniæ den 19.

Martii 1728. -

#

Bevilling for Slein Jonsson, at nyde Tilsknd ^p"*

af Kirkerne til Bibelens Trykning. Khavn 16.

April 1728. — BeUjendtgjort paa Allluiiget 1T20 og

indfort i Althingsb, s. A. Nr. 3, samt ligeledes bekjendtgjort

i Synodalforsaiiilingen for Slialholt Stift 1T2S. Norske fleg.

' 26, GIG''— G18; trykt foran Bibelens Udg. paa Holum 1728.

Fol.; Rubr. hos M. Ket. III, 499.

Vi Frederik den Fjerde <&c. G. V., at eftersom

Os elskelig Mag. Steen Jonsen
,
Biskop over Hole Stift

paa Vort Land Island, som den 27. Februarii Anno

1723 haver erholdt Vores allernaadigste Privilegiuinj -
*

Bibelen udi det islandske Sprog der i Landet at lade

oplægge og trykke, og samme for saadan Priis, som '

Vores Amtmand tillige med bemeldte Biskop Mag. Steen

Jonsen og Os elskelig Mag. Jon Arnesen, Biskop over

Skalholt Stift, kunde finde forsvarlig, enten imod rede

Penges Erlæggelse, eller for gode Kjobmandsvare, til

Alle og Enhver, som samme Bibel maatte behove og

hegjere
,
sælge og afhænde , for Os allerunderdanigst

haver ladet andrage, at det skal falde hannetn meget

besværligt saadant at iværksætte, formedelst Papiret og

andet, som til Bogtrykkeriet behoves, der i Landet skal

være meget kostbart, med mindre kan dertil maatte

nyde nogen Hjelp, hvorfor han allerunderdanigst haver

begjert, at det hannem, hgesom det tvende Biskopper

for ham der i Landet ved Bibelens Oplag haver været

6*
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1728. forundt, allernaadigst maalte lillades at nyde i Rdlr

rTT^^rr" eller 1 Rdlrs Værdie af hver Kirke i Landet , da have "

16. April.

Vi , efter fornefnle Biskop Mag. Steén Jonsens i saa

Maader allerunderdanigst .gjorte Anscigning ogBegjeriug,

allernaadigst L'evilgel og tilladt, saa og hermed bevilge

og tillade, at han tilHjelp, til Bibelen udi det islandske

Sprog at lade oplægge og trykke, maa nyde og oppe-

bære en Rigsdaler Specie eller dessen Værdie af enhver

Kirke udi bemeldte Vort Land Island; dog skal han

pligtig være derhen at see, at Bibelen med forderligste

bliver oplagt, saafremt han ikke vil vente, at han og

hans Arvinger, ifald det ei skeer, skulle blive ansvar-

lige ei alene til hvis han efter denne Vores allernaad.

Bevilling af Kirkerne lader oppebære, men endog til

Renlerne deraf. Forbydendes <S:c. Hafniæ den 16.

April 1728.

23. ApriL Rcskript til Biskopperne i Island, ang. Ud-

arbeidelsen af Lovbogen og Ritualet. Khavn

23. April 1728. — NorsUe Tegn. XXIV, lOT; Uddr.

hos M. Ket. III, 499-500 og Foglm. III, C53.

Frederik den Fjerde "&c. V. B. T. Eftersom Vi den

12. Maji næstafvigte Aar 1727 allernaadigst befalede

eder, at 1 ei alene skulde conferere med hverandre

angaa'ende den fra dig, Herr Steen Joensen, indsendte

Project til en Kirke -Ritual der i Landet, for derover

eders Gonclusum, af eder begge underskreven, til Vores

Danske Cancellie at indsende, men endog at I, tillige

med Laugmændene Poul Jonsen Widalin og Bendix.

Torslensen. som Vi under samme Dato allernaadigst

befalede skulde tilsammen træde for at conferere og

igjennemgaae den af dig, Herr Steen Joensen, indsendte

Project til den anden Bog i den norske Lov, Geistlig-

heden angaaende, og samtlig under eders Hænder til

videre Vores allernaadigste Resolution at indsende eders

forfattede Slutning derover, med videre samme Vores

4
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ailernaadigsle Befalings Indhold, og Vi af din, Herr i 728.

Steen Joensens, til Vores Ober-Secreterer, Os ^^^^^'^o ^^"^'^i^*^

Herr Christian Moinichen, Ridder &c., indkomne Skri-

velse af 3. Septembr. næstafvigte Aar, har ladet Os

referere, at omendskjOnt du skal have ladet de andre

tilbyde, at samles hos dig paa Holum, og der tilbudet

dem fri Underholdning for sig og Tjenere, al den Tid

bemeldte Værk absolveres, og det formedelst din Al-

derdom, at du næppeligen trcistede dig til at ride til

Kalmandstungen , eller noget andet Sted for synden,

med videre dit dem gjorte Tilbud, saa skal dog til den

Tid ingen have indfundet sig. Thi er nu ydermere

hermed Vores allernaadigste Villie og Befaling, at I

uden nogen Indvending herefter, ei alene saavidt Ri-

tualen angaar, som af eder begge alene forrettes, men
endog tillige med Laugmændene Bendix Torstensen og '

Niels Kjer, som og under denne Dags Dato Vores aller-

naadigste Befaling lierom er tilsendt, saavidt angaaer

den anden Bog i den norske Lov, Geistligbeden ved-

kommende, tilsammen træder paa den Bondegaard

.
Kalmandstunge kaldet, beliggende civerst i Skalholts

Stift, efter at dertil imellem eder samtligen er aftalt og

berammet en vis Tid, hvilken Vi allernaadigst ville at

skal være betimeligen, fSr end Landslhinget begynder,

og da eder at foretage og samme efter Vores til eder

allernaadigste ergangne Befalingers Tilhold og Anledning

i alle Maa'der vedbbrligen at fuldføre og til Vores videre

allernaadigste Resolution indsende; og refereres Os

ellers forderligst, at I denne Vores allernaadigste Ordre

haver bekommet. Dermed &c. Hafniæ den 23. Aprilis

Anno 1728.
I

Reskript til Laugmændene i Island, at deel- 23. April.

tage i Revisionen af den geistlige Lov. Khavn

23. April 1728. — dorske Tegn. XXIV, 108; Rubr.

Ilos M. Ket. III, 500; Uddr. hos Fogtm. III, 653.

Frederik den Fjerde &c. Eftersom jVi den 12. Maji
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1728. næstafvigle Aar allernaadigst befalede dig, Bendix Tor-

23. April, stensen, tillige med Pouel Jonsen Widalin, som siden

" * ^ ved. Doden skal være afgangen, paa Anmodning al

• træde tilsammen med Os elskeli" Herr Steen Jonsen

og Joen Arnesen, Biskopper i Vort Land Island, for

samtlig at foretage eder den af for"* Biskop Steen

Joensen indsendte Project til den anden Bog i den

norske Lov, og derom conferere, og naar den af eder

var igjennemgaaet, da at indsende den af eder samtlig

forfattede Slutning derover under eders Hænder til -

videre Vores allernaadigste Resolution, efter samme

Vores allernaadigste Befalingers videre Indhold, og Vi

af den fra bem*' Herr Steen Jonsen til Vores Ober-

Secreterer, Os elskelig Herr Christian Moinichen, Ridder

<&c. , indkomne Skrivelse af 3. Septembr. næstafvigte

Aar har ladet Os referere, at omendskjont han skal

have ladet eder tilbyde at samles hos sig paa Holum,

og der tilbydet eder fri Underholdning for eder og

Tjenere, al den Tid bemeldte Værk absolveres, og det

formedelst hans Alderdom, at han næppeligen trøstede

sig til at ride til Kahnandstungen eller noget andet

Sted for synden, med videre hans eder deri gjorte

Tilbud, saa skal der dog Ingen tiid (did?) hos ham sig

have indfundet. Thi er derfore nu ydermere hermed

Vores allernaadigste Villie og Befaling, at I uden nogen

Indvending herefter, tillige med ovenbemeldte Biskopper '

Steen Joensen og Joen Arnesen, tilsammen træder paa

den Bondegaard Kaldmandslunge kaldet, beliggende

øverst i Skalholts Stift, efter at dertil imellem eder og

Biskopperne er aftalt og berammet en vis Tid, hvilken

Vi allernaadigst ville at skal være betimehgen fcir end

Landsthinget begynder, og da samtligen at 'foretage

eder det Værk, og samme efter Vores til eder ergangne

Befalingers Tilhold og Anledning i alle Maader vedbor-

ligen at fuldfore, hvorom Biskopperne og af indeværende

Dags Dato Vores allernaadigste Ordre er tilsendt; og

haver I ellers (med) forderhgste allerunderdanigst at
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referere, at denne Vores allernaadigste Befaling eder 4728.

er tilhænde kommen. Dermed åi6. Hafniæ den 23.";^^'^"^"^^

Åprilis Anno 1728 ^

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Fuhrmann, 22. Mai,

ang. Syssel -Afgifter, Sagefald og Vrag. Khavn

22. Mai 1728. — Publiceret ved Amtmandens Skrivelse

til Laugmændene og ovrige Rettens Betjente, dat. ved Oxeraa

21. Juli 1728, trykt i Altliingsbogen s. A. Nr. XV; Rentek.

Isl. og Færo.' Copieb. 2003, Litr. E, Nr. 571.

Som det ved Landfogdens Regenskabers Revision

erfares j at endeel af Sysselmændene udi Island ikke

svarer deres Syssels Afgift til rette Tid, de og ere for-

sommelige at indfordre Præsternes Attester for Leier-

maalerne, og lader samme, tillige med deres egene

Regninger, udeblive til næste eller andet Aar, og naar

de endda fremkommer, forglemmes den behorige Rig-

tighed, saavel for adsyilige Boder, som udsættes til

næste Aar, og Vaagreken lyses ikke overalt, eller be-

lægges med den Forklaring og Beviis, som udfordres,

hvorover de forrige Landfogders Regenskaber er skeel

Ophold, og hvis det ikke forekommes, maatte og denne

Landfoged forfalde i Langdrag med sine Regenskaber

for deres, Forsommelse Skyld, saavel udi dette som

hvad andet dennem kan befales oi; vedkommer at fore

til Rigtighed; da, paa det at saadan Uskik, med flere,

maatte corrigeres, vilde Herr Amtmanden paa dette

Aars Althing gjcire bekjendl, at naar de ikke til rette

Tid betaler deres Afgift, er deres Fæste forbrudt, og

naar da Sysselet paa ny opbydes, og dennem skulde

') Ved Laugmændenes Bekjendtgjorelse 25. Juli 1730 paa-

mindes alle Sysselmænd, ifolge Stiftbefalingsniandens Skri-

velse 13. April s. A. , om at mode paa Althinget til 8.

Juli 1731, for at conferere om Lov- Revisionen. Laug-

mændene erklære, at ville holde Concepten forberedt og

oversætte den paa Dansk (Althingsb. 1730, Appendix).
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1728. fragaae, er det deres egen Skyld, hvilket i lige Maade

22. Mai. forslaaes til Klosternes og Ombudsjordernes Forpagtere,

om de sig ikke med deres Afgifter aarlig og til rette

Tid indfinder; og belangende Sysselmændenes Sagefalds-

Regninger, da er dem vel efter Landfogdens Instriictipns

7*' Post tillagt Part af Sagefaldet, naar de til rette

Tid gjor Rigtighed og seer paa Hans Maj' Interesse,

men af Drive-Hval og Tommer, samt strandede Skibe,

arvelos Gods og Roesloder nyder de intet, og skal dog

gjore Regenskaber derfor, thi maatte dem og delle fore-

holdes, at de dette rettehg og til rette Tid forer til

Regning, om de ellers vil nyde samme deres Va Part,

hvilken de og ikke maatte beregne af videre end for-

bemeldte Beder, som Inslructionen bevilger dem. Og

som det. derforuden erfares, at Proprietarierne, udi

Anledning af salig hoilovlig Ihukommelse Kong Frederik

den Tredies Forordning af 3. Maji 1650: at Kirkerne

maa nyde. Vrag af Eeg, Gran eller Fyr, som paa deres

Grunde maalle opdrives, til Hjelp til deres Vedligehol-

delse, endog vil tilhokle sig det Tcimmer, som paa

deres Grande udenfor Kirkernes Grund opdrives, under

Prætext: de ere Eiere af Kirkerne og dennem maa ved-

ligeholde, saa maatte de desaarsag tilholdes at fremvise,

om de haver nogen Benaading derfor, eller til Drive-

Hval eller andre Drive-Fiske, eller anden Slags Strand-

Vrag er beretliget; hvis ikke, bor Sysselmændene

observere Hans Maj' Interesse hermed, og derfor svare

Regenskaber, samt ligesom for strandede Skibe, arvelcis

Gods og Boeslodder, uagtet hvis Grund de inddriver

til eller falder paa, og ikke haver sær Benaading at

nyde det, paa det de herefter deres Regenskaber rig-

tiger kan indrette, og ikke forbigaa noget af det Hans

kgl. Maj' bor beregnes, hvorefter Vi da forventer Herr

Amtmandens Gjensvar, hvad Tid det paa Ålthinget er

publiceret, og ellers Sysselmændene overalt tilkjende-

givet sig efterretlig at holde. Rentekammeret den 22.

Maji 1728.



KGh. Resol. km. Amtmandens Fcnctioner. 89

Kongelig Resolution ang Amtmand Fuhrmanns ^^^s.

Futtctioner, Fredensborg 28, Mai 1728. — 28. Mai.

I Rentekammerets Forestilling 24. J\Iai bemærkes, at Amt-

mandens Gage er 400 Rd., Stiftamtmandens 1000 Rd., og

henstilles om Amtmanden ikke kunde tilstaaes 200 Rd. Tillæg,

saa længe lian fungerede som Sliftamlniand i enkelte Tilfælde.

Rentek. Norske Relat. & Resol. Prot. 10, Nr. 52.

Saavidt de geisllige Sager angaaer, saa kunde

derom fra det danske GanceJlie en Ordre til Amlmand
Fuhrraann udfærdiges, at han derudi saavel som udi

Landets Oberrets Adminislration Stiftamtmandens Vices

indtil videre forestaaer; og hvad Gagen anbelanger,

da maatte han lade sig noie med den Gage, hvorfore

han udi Reglementet findes indfort, eftersom Vi udi

Reglementet desformedelst ingen Forandring agter at

foretage. Fredensborg Slot den 28. Maji 1728.

Reskript til Amtmand Fuhrmann, at overtage ^ J""'

indtil videre Stiftbefalingsmandens Functioner.

Khavn 7. Juni 1728. — Publiceret paa Allhinget 1728

og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. XIV; Norske Tegn. XXIV,

172; M. Ket. III, 385—386.

Frederik den Fjerde &c. V. N. T. Eftersom Vi af

en fra Os elskelige Vores Deputerede for Financerne

og Gommitterede i Kammer- CoUegio, til Os under

den 28. Maji næstafvigt indkommen Forestilling have

ladet Os referere, at du allerunderdanigst haver forespurgt

.
dig, hvorledes med Stiflbefalingsmandcns Functioner

udi Vort Land Island, indtil Vi allernaadigst maatte

finde for got, en Sliftbefalingsmand udi Vores forrige

Admiral og Stiftbefalingsmand afg. Herr Peter Råbens

. Sted igjen at beskikke, skal forholdes, saa og af hvem
og paa hvis Ansvar sligt skal forrettes, i Henseende at

den geistlige Ret i begge Stifterne af Amtmanden paa

Stiftamtmandens Vegne med Riskopperne aarligen pleier

at administreres, saavel som Landets Ober-Ret i verds-
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Jige Sagen Saa er nu hermed Vores allernaadigste

Villie og Befaling, al du haade udi de geistlige Sager,

saavelsom og udi Landels Ober-Ret Stiflbefalingsmandens

Yices indlil videre forestaaer og betjener. Derefter du

dig allerunderd. haver at rette, og udi det 5vrige haver

du med fcirste fra Island afgaaende Skib til Vores

Danske CanceJHe allerunderdanigst at indberette, at du

denne Vores allernaadigste Ordre liaver bekommet.

Befalendes &c. Hafniæ den 7. Junii 1728. .

Instruction for Baron Christian Gyldencrone,

wsom Stiftbefalingsmand over Island og Færfie,

Odense 2, Juli 1728 ^ — Rentek. Norske Instruct.

Prot. ^1, 598—606.

iNSTKUCTiOiV, hvorefter Vi Frederik den Fjerde p. p.

allernaadigst ville, at Os elskelig velbaarne Herr Chri-

stian Gyldencrone, Friherre til Vilhelmsborg
,

Ridder,

Vores Conferenceraad og Deputeret for Vores Financer,

sig udi den hannem tillige allernaadigst confererede

Stifibefalingsmands Charge over Island og Færoe indlil

videre allerunderdanigst haver at rette og forholde.

\] Skal han være forpligtet noie at observere og

iagttage Vores kongelige Hoiheder, Regaher og Rettig-

heder, at Os derudi, af hvem det være kan, ikke nogen

Indpas skeer; men dersom saadant- .... afstraffes. —
2) Een udi ethvert Land .... underrettet. — 3) Der-

næst bor han . . . udi alle deres Ord, Punkter og

Clausuler tilborhgen retter- og forholder. Skulde og

nogen Betjent .... Anstalt at forfdie. — 4) Angaaende

Justitien skal han noie lade sig være angelegen, at

den rettelig administreres efter norske Lovs Indhold,

saa Ingen, være sig geisUig eller verdslig, rig eller fattig,

med Billighed derover kan klage, og til den Ende skal han

O samme D. er udfærdiget Bestalling for Gyldencrone.

^) det Udeladte er ordret som i Råbens Instruction 27.

April 1720.
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baade være anbefalet og tilladt at informere sig, om 1728.

Retten paa ethvert Sted lovlig og tilhorlig admitiistre-""^T"'C"^

res ... . allernaadigst Resolution. — [§ 5—14 ordret

som i Råbens Instruction.] — 15) Han skal og tilsee,

al Skandserne udi Landet Færoe vorder holdne i god

og forsvarlig Stand, samt lade sig informere om for-

nciden Krud .... betaler. — [§ 16—18 og Slutningen

som i Råbens Instruction]. Givet paa Vort Slot Oddense

; den 2. Julii 1728.

I

Rentekammer-Plakat ang. den islandske Han- 7. oktbr.

dels Opbydelse paa sex Aar ved Auction. Khavn

7. Oktobr. 1728. — Rentek. Norske Exped.Prot. 3, 119;

Original-Aftryk paa et Heel-Ark; Qvart-Forr. 1728, S. 26-29;
Rubr. 'lios Scliou II, 553-.

r

Hans kongel. Majestets til Danmark og Norge De-

puterede for Financerne og saratlig Tilforordnede udi

Kammer- Gollegio G. V., at som de sex Aar islandske

Havners Beseiglings Forpagtning udlober og tager Ende

til ultimo Decembr. 1729, og derfor her udi Rentekam-

meret ved ofienllig Auction Onsdagen næstkommende

12. Januarii 1729, igjen til ny Forpagtning paa sex Aar, at

j

regne fra 1. Januarii 1730 til Aarsdagen 1736, bliver

j

' foretagen: saa gjores hermed de Lysthavende efter-

!
folgcnde Poster bekjendt, til' deres Efterretning, nemlig:

1) Det tillades Alle og Enhver, af hvad Stand og

Vilkaar han monne være', enten selv personlig, eller

ved Andre at gjore sit Bud, uden at have fornoden

sig at explicere hvem han byder for, ei heller nogen

* Gaution forud at stille ; deri forrige Forpagter alene, eller

hvem hans Gommission haver, raaa, forend Auctionen

begyndes, sig tilkjende give, at hans gjorende Bud skeer

for forrige Forpagter. Naar nu Nogen bliver den Hoist-

bydende, skal han strax exphcere sig, at hans gjorende

Bud skeer for hannem selv, eller for hvem det gjort

er, og da paa Auctionsstedet producere suffisant Gau-

tion; skulle nu sariime Gaution ei findes tilstrækkehg
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1728. eller suffisant, da kommer del igjen til nye Opbud.

—

7. Olabr. "2) Dersom Forpagtningen bliver opdreven og forhoiet

over forrige Åaringers Afgifts Belob, da skal den Hciist-

bydende, saafremt han er forrige Forpagter, nyde For-

pagtningen for een Fjerdepart mindre end Forlioielsen sig

bedrager, og den, som næst for ham b(5d, nyde strax,

eengang for alle, een Otlendeel af eet Aars Forhciielses

Summa, som hannem skal vorde anviisl. — 3) Dersom

en Anden, som ikke forhen var Forpagter, bliver den

Hbistbydende, da skal det ikke des mindre være forrige

Forpagter tilladt, saafremt at hans Bud har været det

næst foregaaende for det hoieste Bud, og at han sig

strax paa Stedet vil erklære for det hoieste Bud, ved

Forpagtningen at forblive, mens nyder da ingen Afslag

udi den udlovede Summa, saasom han ei blev selv

den Hoistbydende*, er hans Bud ci det næst foregaaende

for det hoieste Bud, tillades ham ingenlunde til For-

pagtningen at træde, derimod -nyder den Anden, som

var Hoistbydende, een Fjerdedeel af Forhoielsens Summa

aarhg, saa længe Forpagtnings- Aarene continuerer;

hvilken en Fjerdedeel Forpagteren hannem uveigerlig

ved hver Forpagtnings Termin skal betale, som hannem

da igjen, imod rigtig Beviis fra Vedkommende, udi den

udlovede Forpagtnings Afgift skal gotgjores; vil forrige

Forpagter, efter ovennævnte Gondition, naar han er

næst den Hoistbydende, ei træde fil Forpagtningen, da

nyder han efter foregaaende Post eengang for alle een

Ottendeel af eet Aars Forhoielses Summa, som han-

nem skal vorde anviist. — 4) Men dersom en Fremmed

er bleven Hoistbydende, og den, som forhen var For-

pagter, ikke, som meldt, kan eller vil blive derved,

da skal samme fremmed Hoistbydende beholde For-

pagtningen for een Fierdepart mindre, end hans hciieste

Bud forrige Forpagtnings Summa har overstegen. —
5) Udi det ovrige kundgjores det de Lysthavende til

Efterretning, at som det tilforn er befunden, at Een
og Anden, som har haft Lyst til Forpagtningen, ikke
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ved Auctionen er fremkommen med deres Bud, men

efter at Auctionen har været til Ende, gjort hoiereBud,

under Prælext til Hans kgl. Maj*' Interesses Formerelse,

hvorved de dog har sogt at forhindre det Bud, som

kunde bleven gjort over dem igjen, om de havde buden

paa Auctionsstedet, og saaledes for en ringe Summa,

tænkt at tilvinde sig selv Forpagtningen, til Hans kgl.

Maj*' Interesses Formindskelse og deres egen Fordeel:

saa advares de hermed, at ingen Bud efter Auctionens

Holdelse, fra hvem det og være kunde, saaledes bliver

imodtaget, men de, som Lyst haver paa bemeldte For-

pagtninger at byde, skal dermed paa Auctionsstedet

fremkomme, da de skal vorde imodtagen. Hvorefter

enhver Lysthavende sig ville vide at rette, og bemeldte

Dag om Formiddagen Klokken 9 her udi Rentekamineret

dennem indfinde, da de civrige Forpagtnings-Gonditioner

for dennem bliver oplæst, som ellers og imidlertid kan

sees og bekommes udi det Nordenfjeldske Districts

Gootoir, hvorpaa da Auctionen gaaer for sig, og der-

efter de HOislb^'dende, efter foregaaende Kongel. Maj*'

allernaadigste Approbation
,

Forpagtningen overlades.

Datum Kgl. Maj*' Rentekammer den 7. Oktobr. 1728.

1728.

T. Oktbr.

Kongelig Resolution ang. den islandske Han-

dels Forpagtning. Khavn 26. Januar 1729. —
I Rentekanimerels Forestiliinc; 24. Jan. meldes, al de islandske

Interessenter havde andraget, at de ikke saae sig istand til al

gjore Bud paa Handelen ved den nye Auction, med mindre

dem eftergaves Afgiften og Landskylden for afvigte og inde-

værende Aar, da de vare ruinerede ved Ildebranden og da de

islandske Retour-Varer ikke vare til at sælge, deels fordi Paven

skulde have tilladt at spise Kjod i Fasten, deels fordi Flens-

borgerne havde i nogle Aar ladet 5—6 Skibe aarlig seile til

Kola og derfra hente Torfisk ogFisketran^ ligesom ogsaa nogle

Kjobinænd fra Kjobenliavn paa 2—3 Aars Tid. — Ved Auc-

tionen over Handelen forgangen Onsdag og Torsdag den 12. og

13. Januar bod de af Interessenterne, som ikke havde modt

Ildebranden, 12000 Rd. aarlig i 6 Aar, og anfdrte i et skrift-

1729.

26. Januar.
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1729. 'igt Andragende fornemmelig den usle Tilstand ilsland, navn-

26. Januar. pa^ INord- og Osler-Landet, )il Grund. — Rentek. Norske

^--•^ Reiat. og Resol. Prot. 11, Nr. IG.

EndskjOndt de islandske Interessenter efter den

dennem meddelte Octroye ingen Moderation eller Afslag

med Rette kunde prætendere^ og Vi alles (ellers?) finder

de anfcirte Raisons om Fiskens ringe Priis lidet tilstræk*-

kelige: saa bevilge Vi dog allernaadigst udaf besynderlig

Naade, for denne Gang og uden nogen' Fcilge for den

eftergaaende Tid, at de af de islandske Interessenter,

som ved seneste ulykkelige Ildebrand virkeligen haver

mist deres Huse og Gaarde, maa efterlades den halve

Deel af næstforrige Aars Forpagtnings- Afgift og Land-

skyld, imod at de den ovrige halve Deel straxen cla-

rerer, og ellers de eftergaaende Aaringers Forpagtninger

rigtig afdrager. — Hvad ellers den Post angaaer, at

Flensborgerne, saavel som endeel Kjobmænd her af

Staden, paa nogen Tid har begyndt at beseigle de

ryssiske Bilænder, Kola kaldet, og derfra afhenter baade

Fisk og Tran, da finde Vi denne Handel meget skadehg,

saavel for Os selv som Vores Undersaatter , eftersom

de contante Penge fcires ud af Landet for det, som

findes udi Hgesaa god Qvantitet og Qvahtet udi Vores

eget Land, og fordærver Handelen baade med den is-

landske og norske Fisk, hvorfore Kammeret denne Sag

nærmere og noie med. Gommerce - Collegio haver at

overlægge, og til forventende Forandring deres aller-

underdanigste Relation derom til Os indgive. — Den

af Interessenterne budne Summa 12000 Rd. aarlig for

de islandske Havners Beseigling udi de efterfolgende

Forpagtnings -Aaringer, finde Vi ingenlunde antagelig

eller tilstrækkelig, eftersom det var altfor stort et Tab

imod den forrige Forpagtning, og de vel, som troe og rede-

, hge Undersaatter, kan befatte, hvad Afgang Vi udi Vores

Revenuer formedelst den seneste ulcikkelige Ildebrand

er bleven tilfoiet, men Vi bevilge allernaadigst udaf

besynderlig Naade, at naar de isteden for de budne
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12000 Rd. vil betale 45000 Rd. aarlig for den ganske 1729.

islandske Forpagtning, dennem da samme udi trende'^^^TT""^
, , - . 2b. Jauuar.

Aar derfor maa overlades, hvilken Summa de da imel-

lem sig selv kunde repartere og inddele, dog saaledes,

at de store Havner ikke undertrykker de smaa, men at

Ligningen imellem dem bliver proportioneret efter en-

hver Ilavns Godhed og BeskalFenhed. Kjobenhafns Slot

den 26. Januarii 1729.

Plakat anlangende Forbud paa fremmed TSr- 23 Mans.

fiskes Indforsel udi Danmark og Norge. Fredens-

borg 23. Maris 1729 ^ — Uentek. NorsUe Exped.

Prot. 3, 156— 188. Qvart-Forr. 1729, S. 3—4; IXubr. hos

Schou I/, 567.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V. , at som Vi

ere komne udi Erfaring, hvorledes en stor Deel tor

Fisk fra fremmede Stæder- udi Vores Riger Danmark

og Norge vorder indfort, til ikke liden Præjudice for

Vores egne kjære og' troe Undersaalter, som derved

maa lide udi den Debit, de ellers kunde have sig at

vente af den islandske, færbeske og norske Fisk, og

den Velsignelse, som aarligcn derfra af Fiskevare be-

kommes : saa have Vi, til en Hjelp og Lettelse for den-

nem udi deres Handel, og for desto ])edre at faae deres

Varer afsatte, funden Os anlediget til allernaadigst at

anordne og befale, saasom Vi og herved allernaadigst

byder og befaler, at efterdags og fra denne Vores aller-

naadigste Plakats Publication, maa Ingen understaa sig

nogen Slags tor Fisk udi Vores Riger Danmark og

Norge fra. fremmede Stæder at indfore eller falholde;

men saafremt Nogen imod Forhaabning skulde tildriste

sig derimod at handle, ville Vi allernaadigst, at al den

fremmed Tcirfisk, som i saa Maade maalte antræffes,

skal være confisqueret og Angiveren alene at tilfalde

») indskjærpet ved For. 14. Marts 1774.
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1729. uden nogen Deling, samt at Eieren eller de, som der-

23^Mar[s
^^^^ betrædes, desforuden skal være forpligtet, Vores

deraf gaaende Told og anden Rettighed at betale, men

ifald Eierne ei skulde være at finde, og Vores Told

og anden Rettighed af saadan indfcirende Fisk ikke

paa anden Maade skulde være at erholde, lages samme

. forud af Varenes Værdie, paa lige Maade, som med

andre Gonfiscations-Vare forholdes. Thi byde og befale

Vi hermed Vores Statholder udi Norge, Vores Grever

og Friherrer, Stiftbefalingsmænd, Amtmænd, Lands-

dommere, Laugmænd, Magistraten i Kjobstæderne, Tol-

dere og Toldbetjentere, samt alle Andre, som denne

Vores Plakat under Vores Ivammer-Seigl tilskikket vor-

der, at de den til alle og enhvers Vedkommendes

allerunderdanigste Efterretning paa sine behorige Steder

straxen lader læse og forkynde. Givet paa Vort Slot

Fredensbore den 23. Martii 1729.

23 Marts. Plakat ang. Forbud mod Indforsel af Torfisk

i Slesvig. Fredensborg 23. Marts 1729. —
Original-Aftrylt pfia et Halv-Arlt.

Placat, das im Herzogthuni Schleswig keine frenibde

truckne Fische einzufiihren. — Wir Friderich der Vi erte

&c. Thun kund hiemit: Nachdeni Wir in Erfahrung

gekommen, wie so wohl in Unsern Konig-Reichen,

Dannemarck und Norwegen, als auch in Unsenn Hert-

zogthum Schleswig, eine grosse Mengde truckene Fische

von frembden Ohrten eingefiihret, und dadurch Unseren

eigenen lieben und getreuen Unterthanen, in dem De-

bit der Islandichen- Farciischen- und Nordischen Fische,

ein nicht geringer Abbruch verursachet wird: Das

' Wir dannenhero allergniidigst zuverordnen fiir gut be-

funden, gleich Wir auch hiemit allei'gnadigst verordnen,

gebieten und befehlen, das, a dato publicationis dieses

PlacatSj in besagten Unsern Konig-Reichen und Hertzo-

thum Schleswig ferner • keine truckene Fische von

I

r
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frembden Ohrlen mehr eingefuhret oder verkauffet 1729-

werden sollen: Gestalt dann, da jemand gegen
23"''MarS

hoffen hiewieder zuhandeln sich unterstunde, der an-

treffende truckene Fisck nicht nur so fort confisciret.

und dem Angeber gantzlicb anheim gefallen, sondern

auch der Figener solcher Fiscliej oder wer damit be-

troffen wird, den Uns davon gebiihrenden Zoll und

Licenten iiberdem zubezahlen schuldig und gehalten

seyn soli. Imfall aber der Elgener nicht zufinden, und

also der Uns von solchen Fischen gebiihrende Zoll

und Licenten anderer gestalt nicht zu erhalted seyn

mochte, wird beedes von dem Wehrt der Fische,- w^ie

bey andern confiscirlen Waliren gebrauchlich, voraus

genommen. Wornach sich ein jeder allerunterihanigst

zuachten hat. Uhrkundlich unter Unserm K5nigl. Hand-

Zeichen und vorgedrucktem Insiegel. Gegeben auf Un- •

serm Schlosse Fridensburg den 23*" Martii 1729.

Reskript til Stiftbefalingsmand GyldencronCj a. Mai.

ang. Naadsens-Aar for Langmands-Enker. Khavn

6. Mai 1729. — Publiceret paa Altliinget 1729 og ind-

fort i Altlungsb. s. A. Nr. 13; Norske Tegn. XXIV, 383b';
*

M. Ket. m, 387; Uddr. hos Fogtm. HJ, 681.

Frederik den Fjerde &c. V. S. B. T. Eftersom Os

elskelig Fru Thorbjorg Magnusdatter, Vores forrige Laug-

mand for osten og vesten (!) paa Vort Land Island, afg.

Poul Joussen Widalin, hans Efterleverske, for Os aller-

underdanigst klagehg haver andraget den slette TiV

stand hun efter bemeldte hendes afg* Husbond skal

sidde udi, og at hun iJcke af hendes afg. Husbonds

Successor i Laugmands-Embedet, Os elskelig Niels Kiær^

skal kunde nydet det hende, i Anledning af Vores

norske Lov, tilkommende Naadsens-Aar, og Vi af den

fra Os elskehg Niels Fuhrmann, Amtmand paa hem**

Island, herom givne Erklæring have fornummet, at

bem*- afg. Laugmand Poul Jonssen Vidalin skal udi

Naadsens-Aaret til hans Formands, afg, Sigurdur Bj5rn-

I
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4729. sens^Enke godvillig have givet alle Laugstolens visse

.^IT^' Indtægter : Thi er nu hermed Vores allernaadigste
R IVT T

1

Villie og Befaling, at du foier den Anstalt, al forbe-

meldte Fru Thorbjcirg Magnusdatter, afg. Laugmand Poul

Widalins Efterleverske, efter den norske Lov nyder

Naadsens-Aaret af bemeldte hendes afgangne Husbonds

Successor, forbemeldte Laugmand Niels Kiær, saa og al

det paa den Maade med alle andre Laugmands-Enker

dec i Landet bliver forholdet. Derefter du dig aller-

underd. haver at rette. Befalendes &c. Hafniæ den

6. Maji 1729.

6. Mai. Bevilling ang. Gudstjenestes Åflioldelse i

Hliéarenda Kirke. Khavn 6. Mai 1729^. —
Norske Reg. 27, 121*'.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V. At eftersom
-

Brynjolfer Thordersen Thorlacius
,

forrige Sysselmand

udi Arne Syssel paa Vort Land Island, som den 15.

Aprilis Anno 1724 i Henseende til hans lange og con-

tinueerlige Svaghed haver erholdet Vores allernaadigste

Bevilling, al Guds Ords Tjeneste maatte forrettes hver

tredie Helligdag udi Hliderende Kirke, jefnet med Teigs

Hovedkirke og Annexet paa Eyvindermule , nu for Os

allerunderdanigst haver beklaget sig, at Os elskelig

Mag. Jon Arnesen &c. , Ivertimod forberorte Vores

hannem allernaadigst forundte Bevilling, skal ved en

sin Admonition af 5. Februarii indeværende Aar have

befalet hans Sognepræst, Bendix Jacobsen, al forrette

Gudstjeneste lo Hellige Dage i Rad, herefter, hgesom

tilforn brugelig været haver, udi Teigs Kirke, og den

tredie (udi) Eyvindermule, da have Vi, efter for"' Brynjolfer

Thordersen Thorlacius herom allerundei'danigst gjorte

Ansbgning og B.egjering, allernaadigst bevilget og til-

ladt, s.aasom Vi og hermed bevilge og tillade, alKirke-

tjenesVen, som lilforne haver været fort tvende Sbndager

O Fundats ponfirm. 19. April 1T54.
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af Rad udi Teigs Kirke, herefter hans Lifstid maa trans- 1729.

porteres til Hhderende Kirke, og der hver tredie Hellig-

dag, til Jevnt ved Teigs Hovedkirke samt Annexen

E^^indermule, af den Præst, som der ved Stedet er

eller kommendes vorder, forrettes, dog at hverken

Sognepræsten eller Hovedkirken paa Teigs (Teig) ei

noget derved i, deres Rettighed afgaar. Forbydendes

&c. Hafniæ den 6. Maji Anno 1729.

Reskript til Biskoppen i Skalholt, Jon Ar- 13. Mai.

nason, ang. Kålfafell Kirkes Inventarium, Khayn

13. Mai 1729/ — Norske Tegn. XXIV, 393; M. Ket.

HI, 388.

Frederik den Fjerde &c. V. B. T. Eftersom Herr

Bjarne Thorlofssen, Sognepræst for Kalfefeld Menighed

paa Side udi Skaptefelds Syssel paa Vort Land Island,

for Os allerunderdanigst haver ladet andrage, at han

ikke mere kan have i aarlig Lon end omtrent 9 Rdlr.,
,

baade i vis og uvis Indkomst, men at Kirkens levende

Inventarium derimod skal være heelmeget, som paa

saa fattig et Præstekalds Jorder, der af Fjeldskreder,

Gruus og Sand skal være fordærvet, foruden at der

to af Kirkens Jorder forlængst skal være odelagde og

den tredie, som er overbleven, bæres Tvivl om at

kunde beboes, ikke skal kunne underholdes, saa at

"mange af Kirkens Koer og Qyilder skal være bort-

dode, desaarsag han allerunderdanigst haver begjert,

at Vi allernaadigst ville tillade,' at saa meget af Kirkens

levende Inventarium, som ei paa dens Jorder kan op-

holdes, maatte, efter gammel Sædvane, Icises for 3

Rdlr. hver Koe eller Qvilde, og Vi af den fra dig

herom indkomne Erklæring have fornummet, at det

sig saaledes, som oven er meldet, i Sandhed skal for-

holde, saa at dette levende Inventarium paa Kalfefeld

skal være bare til Tjoigsel, men Kirken og Præsten

ikke til nogen Nytte, og at du formener, at naar Kir-

kens levende Inventarium, som skal indestaae hos

7*
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Præsien og der belober sig til henimod 26 Kjors

Værdie, bestaaer af 6 eller 8 Kjors Værdie, den da vel

uden Skade kan miste det civrige: Saa give Vi dig

hermed tilkjende, at VI, efter bemeldte Herr Bjarne

Thorlofssens herom allerunderdanigst gjorte Ansbgning

og Begjæring, samt den fra dig indkomne Erklæring,

allernaadigst have bevilget, at Kalfefelds Kirkes Inven-

tarium herefter ikkun maa bestaae af 6 eller 8 Leie-

KjCr, da fornefnte Herr Bjarne Thorlofssen maa gjbre

sig det ovrige Inventarium af Leie-Kjbr saa nyttig, som

han best veed og kan, hvorimod hans Enke og Arvin-

ger, efter hans dbdelig Afgang, skulle være pligtige,

til Efterkommerne i samme Kald al svare og be-

tale 3 Rdlr. for hvert Stykke, som ikke in natura bli-

ver leveret, hvilket saaledes skal continuere imellem

Præsterne i samme Kald efter hverandre. Derefter du

dig allerunderdanigst haver at rette og de vedkommende

Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalendes &c.

Hafniæ den 13. Maji 1729. .

*

1. Juni. Kongelig Resolution ang. Befragtning af et

lybsk Skib til Island. Fredensborg !• Juni

1729. — I Rentekammerets Forestilling 30. Mai meldes, at

Commereeraad Vitus Bjering Mathiesen sogle om at maatte

sende et lybsk Skib til Budum , da han ikke kunde faa noget

indenlandsk Skib passende dertil; i Havnen paa Biibum gik

nemlig Ebbe og Flod hver Ude Dag, saa at Skibet med Lad-

ning ikke maalte stikke dybere end 10 Fod. — Rentek. Norske

Relat. & Resol. Prot. 11, ]Nr. 78.

Vi accordere allernaadigst udaf besynderlig Naade

for denne Gang og uden nogen Gonsequence for andre

eller for den eftergaaende Tid, at det være Supplican-

ten tilladt til Havnens Beseiling at befragte eet lybsk

Skib, saasom samme dertil skal findes bekvem. Fre-

densborg Slot den 1. Junii 1729.
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FORORDNIKG OM AsSTGNiTIONEIl. m
Forordning om Forhold med de Assignationer,

som paa de kongelige Kasser udstedes. Fredens-

borg 20. Juli 1729 ^. — Ikke publiceret i Island. —
Rentek. Danske Exped. Prot. 41, 200^202. — Original-Aftryk

fra det kongel. og Universit. Bogtrykkene; Qvart-Forr. 1729,

S. 24—26; Sciiou II, 570.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. "V., at Vi med
st6rsle Mishag Tid efter anden haver maattet fornemme,

hvorledes nogle af Vores Gasserere, Stiftamtskrivere,

Amts- og Regiment-Skrivere, samt andre Vores Betjente,

som Vores Intrader at oppeberge allernaadigst er an-

fortroet, aldeles haver tilsidesat deres til Os aller-

underdanigste aflagde Troskabs -Eed, og i steden for

at gj(3re Os Rede og Rigtighed for de Oppeborseler

dennem haver været anfortroet, ere de bleven Os an-

seelige Penge -Summer skyldige, som Vi have maattet

saufne til adskillige nodvendige Udgifter; da paa det

saadant, saavidt allermest mueligt er, kan vorde fore-

kommet, og slige Oppebdrsels Betjente vorde betagen

al Leilighed med de dem anfortroede OppebOrseler at

indesidde, som hidindtil tildeels skal være skeet ved

den Gredit, de have lunden hos dennem, som Os el-

skelige Vores Deputerede for Financerne haver givet

Assignationer til visse Tider at nyde deres Betalning:

saa advare, byde og befale Vi hermed allernaadigst

og alvorligen alle dennem, som nogen Assignationer

eller Anviisninger fra forbemeldte Vores Deputerede

erholder, det være sig til Militiens Avance og Afreig-

niog, for gjorde Leverancer, eller i andre Maader, at

de. strax hos den Gassa-Betjent i Danmark eller Norge,

hvor deres Betalning dem er anviist, anmelder sig, og

til den Tid og de Terminer Assignationerne indeholder.

Betalingen paafordrer, og saafremt den ikke strax f5l-

ger, da, uden Ophold eller i det længste inden 8 Dage,

at give det skriftlig tilkjende for Vores Deputerede for

1729.

20. Juli

O For. 31. Decembr. 1742.

1
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4729. Financerne, paa det den mislige Betalning kunde vorde

^ JulT ^^^^''^^S*'? Skyldige med Arrest paa Person og

Gods vorde belagt, samt videre med liannem vorde

forholdet efter Kammer -Rets Ordningen. Skulde og

Nogen, som saadanne Assignationer og Anviisninger i

Hænde have, denne Vores allernaadigste Villie og Be-

falning ikke allerunderdanigst og horsammeligst efter-

leve, men creditere Vores Cassa- Betjente nogen, hden

eller stor, Summa, og samme Betjentes Mislighed og

slette Forhold imidlertid maatte blive bekjendt, og han

derefter af Vores Rentekammer vorde suspenderet,

indtil Sagen imod hannem af Kammer-Advocaten efter

Kammer -Rets Ordningen kan vorde paatalt og paa-

kjendt, da skal saadanne Assignationer og Anviisninger

ansees som en particulaire Gjeld og ikke komme Vores

Cassa til Last, men de at soge deres Betalning lige ved

Andre, som Fordringer have kan, efter Loven, efter at

Vi forst for Vores Prætentioner af den Skyldiges redeste

Midler er fornoiet; hvorefter alle og enhver Vedkommende

sig allerunderdanigst haver at rette. Thi byde og be-

fale Vi hermed Vores Stadtholder udi Norge, Grever

og Friherrer, Stiftbefalingsmænd, Biskopper, Amtmænd,

Præsidenter, Borgemestere og Raad, Gasserere og Stift-

amtskrivere, Byfogder, Amts- og Regiments -Betjente,

.Fogder, Toldere og alle andré, som denne Vores For-

ordning under Vort Kammer- Segl tilskikket vorder, at

de den paa behbrige Steder til alles Efterretning strax

lader læse og forkynde, og sig derefter allerunderda-

nigst retter og forholder. Givet paa Vort Slot Fredens-

borg den 20. Juli Anno 1729.

18. August. Kongelig Resolution ang. Udgifter ved Repa-

rationen af en Klosterkirkes Ornamenter. Fre-

densborg 18. August 1729. I Rentekammerets

Forestilling 15. August s. A. meldes, at Kjobmandea fra

Oefjord havde bragt til Kjobenhavn 7 brudne Klokker, tilho-

, rende Munka{)verå Klosters Kirke, til Vægt 56T Udgifterne
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ved Omstobningcn deraf til nye Klokker vare 44 Rd. 4 Mk. 1729.

12 Sk. , hvilket Rentekammeret indstillede at maalte anvises

af Kongens Kasse, da Kirken tilhorte Kongen. — Rentek. -^^oUSt

Norske Relat. & Resol. Prot. 11, Nr. 113.

Det maalte forst eftersees, om Kirken selv ingen

Midler haver, hvoraf dentie Bekostning kunde tages,

thi omendskjont Klosteret Os er tilhørende, følger det

dog ikke, at Vi Kirken og hvad deraf dependerer skulle

vedligeholde. Fredensborg Slot den 18. Augusti 1729.

-Reskript* til Oberstlieutenant og General- Novbr.

Qvarteermester Sundt, ang. Islands Opmaaliilg.

Khavn 7. Novembr. 1729. — Emaneret igjennem

Krigs-Caneelliet, Nr. 1066; M. Ket. III, 389-

Frederik den Fjerde &c. V. N. T, Som Vi efter

din allerunderdanigste Forespcirgsel allernaadigst for

nodig finder, at den ved Vores Norske dig anfortroede

Fortifications-Etat slaaende Ober- Conducteur, Thomas

Hans Henrich Knoph, udi tilstundende Foraar til Vort

Land Island bensendl vorder, for sammesteds de af

den ved Doden afgangne Ober-Conducteur Aresen over

Landets Situation begyndte Land- og Soe- Carter at

fuldfore og til fuldkommen Endskab at bringe: saa er

hermed Vores allernaadigste Villie og Befaling, at du for"

Ober- Conducteur Knoph herom Ordre og Instruction

tillægger, og hannem derhos betyder, at han ved hans

Ankomst her lil Kibbenhavn sig om hans videre Forhold

til Vores Geheimeraad, Baron Gyldencrone, som Stiftamt-

mand over Island, nærmere ad dresserer. Dermed skeer

Vor VilHe. Befalendes &c. Skrevet paa Vores kongel.

Residence udi Kj5benhavn den 7. Novembr. 1729.

Arne Magnussons og Hustrnes Testament. 1730.

Kjobenhavn 6. Januar 1730 ^ — Afskrift i CaneelUets 6. Januar.

Archiv; Regnskabsbog for Arnæ Magnæi Legntum hos Epho-

') see Fundation 18. Januar 1760; Reskr. 24. Sept. 1772 ; Resol.

9. Juni 1850(AntiquariskTidsskr. 1849-1851, S. 105—106).
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-1730. ratet for ArnæMagnæi Stiftelse; Uddrag, §§ 5 og 9, publiceret

Januar, paa Althinget 1730 (Althingsb.s. A.Nr. 13); Uddragtrykti Wer-
' lauffs Biographiske Efterretninger om Arne Magnussen i Nord.

Tiilsskr. for Oldkynd. 3, 131—133. Om Arne Magnussons

Legat see Hofmanns Fundatser I, 212—215, 275—276, samt

X, Append. om Kiiavn, S. 2--11 (Fundats 18. Jan. 1760).

Badens Kjdbenhavns Universitets Journ. IV, 6—15 (Commis-

sorium 24. Sept. 1772); L. Engelstofts Universitets og Skoie-

Annaler 1812, S. 23—24; A. W. Scheel om Universitetets

Coliegier og Stipendiers. 101—102; Beretninger ogRegnskabs-

Oversigler fra den kongelige bestandige Commission for Arnæ
Magnæi Stiftelse i Coliegial-Tidenden 1812 (Nr.6-8), 1818 (23.

Mai), 1823ogl828, og i Antiquarisk Tidsskrift, udgivet afdetkgl.

nordiske Oldskrift-Selskab 1846—1848, S. 87-135 og S. 195—

196; 1849-51, S. 6—13, 101—106 ogS. xvj. Pontén (Præsid.

Sjoborg). Dissert. de Legato Arnæ Magnæi, Lund. 1802. 4.

Kjendes vi underskrevne, nemlig jeg Arnås Mag-

nussen og jeg Mette Magnussen, og hermed vitterligt

gjor, at, som Hans kgl. Maj' allernaadigst haver forundt

os Facultatem Testandi, vi da Tid efter anden har været

betænkte paa at forklare, hvorledes det med vores

Gods og Midler efter vores Dod skulde forholdes ; men

som vi af Tidernes Forandring noksom haver lært,

hvor nødvendigt det er, at vi efter nærværende Tids

Tilstand betimeligen sdrger for hverandres bestandige

Conservation her i Verden, saa meget mueligt være

kan, saa have vi hermed aldeles tiUntetgjort alle de

' testamentariske Dispositioner og Codiciller, med hvad

Navn de end nævnes kan, som af os for denne Dag
" kan være skrevne og gjorte, hvilke alle skal være som

'

uskrevne og uefterretlige i alle Maader; hvorimod vi

nu begge med velberaad Hu og sund Fornuft i Guds

Navn haver resolveret, at med vores efterladende Gods

og Midler skal forholdes saaledes som folger:

4) Saasnart een afosvedDoden afgaaer, ombedes

Secretarius Universitatis at gjcire en rigtig Fortegnelse

over al Boets Indgjeld og Udgjeld. — 2) Hvad som

bliver tilovers fra Gjelden, Begravelsens og andre ndd-

yendige Omkostninger, enten det er udi rede Penge

1
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elier udi Obligationer, leveres straxea af Secretario 1730.

Universitatis til de hbi og velædle Herrer Rector og 6. Januar.

Assessores Collegii Consistorialis , som vi haver den

faste Tillid til, at de i Henseende til det Gavn og Nytte,

som Publico derved i Fremtiden næst Guds Hjelp kan

tilvoxe, haver den Godhed at hesorge samme Midlers

og Gapitalers Conservation
,

og af levere de aarh'ge

Renter deraf, naar de indkommer, til den af os længst

levende, saasom vi hermed forbinder os til, ei nogen

Skilling af Capitalen at vil optage, men at ville noies

med Renterne, hvoraf vi med god Forsynhghed meget

vel kan leve. — 3) Dersom det skulde behage den

gode Gud, fcirst at bortkalde mig Arnås Magnussen,

saa h'6v det, som enten af den mig allernaadigst til-

lagde Gage, eller og af mit Anno gratiæ ved Universi-

tetet indkommer, leveres paa Gonsistorio og lægges til

Capitalen. — 4) I samme Tilfælde skal alle mine Boger

og Papirer, baade de trykte og de skrevne, alle tilhore

Universitetet. Men ifald jeg min Hustru skulde over-

leve, beholder jeg selv mine Bciger og Papirer urorte,

saa længe jeg lever, under min Gevalt og Disposition.

Efter min Dod skal de tilhore Universitetet. — 5) Naar

den Længstlevende af os ved Doden er afgangen, og

dens Begravelses-Omkostninger, samt andre nodvendige s

Udgifter af den efterladte Bo ere betalte, skal Hans

Didrichsen Wichmann, som jeg for min gode sal. Mands

Skyld antager mig, nyde, foruden det af mig forhen

bekomne, endnu ialt 100 Rdlr, siger eet Hundrede Rigs-

daler. Men hvad mine, Arnås Magnussens, Arvinger

angaaer, da skal ingen af dem have Noget efter os at

prætendere, undentagen "min Broderdatter Astride Ma-

gnusdatter i Island, som skal efter min Dod alene nyde

og beholde alt hvis jeg der i Landet rcirende og uro-

rende er eiende og haver tilgode, hvorom den æriige

Mand og min gode Ven Ormer Dadessen paa Island

haver den bedste Kundskab, og som vel ei heller, for-

medelst det imellem os værende Venskab, skal Vægre
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4730. sig ved at hjeJpe bemeldte min Broderdatter, hvori

6. Januar han kan. Derfore ogsaa alle de Papirer og Documen-

ter, som min tilslaaende Gjeld udi Island kan være

vedkommende, af Secretario Universilatis optegnes, og

til min Broderdatter bortsendes, som derom med Mr.

Ormer Dadessen confererer. Men skulde jeg overleve

min Hustru, saa tager jeg selv alle de Papirer og Do-

cumenter til mig, og selv bes(3rger at faae den Gjeld

inddreven, uden at Secretarius Universitatis eller Gon-

sistorium sig dermed i nogen Maade befatter, der samme

tilstaaende Gjeld ei i nogen Maade under vores bvrige

Midler skal henregnes. — 6) Naar ^een af os ved Doden

afgaaer, skal vores Tjenestefolk, enhver af dem, nyde

eu s()mmelig Klædning. Men naar vi begge ved Doden

ere afgangne, skal de af vores efterladte Midler nyde

for deres troe Tjeneste enhver af dem som f5lger:

nemlig Maren Joensdatter eet Hundrede Rigsdaler, Jo-

han Adolph Fuchs et halv Hundrede Rdlr., Thomas

Baggesen tredive Rigsdaler og Anne Ghristensdatter

tyve Rdlr. — 7) Og som vi udi den andefi Punkt har

meldet, at den længst levende alene skal lade sig noie

med Renten af vores fælles efterladende Midler, saa

skal samme Midler efter den længst levendes dødelige

Afgang, subtractis subtrahendis, anvendes til een eller

to Studenter fra Island, hvis Indrettelse' aldeles over-

lades til Justitsraad Thomas Bartholin og Assessor Hans

Gram, som best om vores Villie herudinden ere infor-

merede og best veed, hvorledes jeg Arnås Macnussen

helst ynsker at dermed til Fædrenelandets og Publioi

Nytte maatle blive forholdet; og skal den Fundats, som

de tvende gode Mænd over dette Legato indretter, staae

ligesaa fast og være af samme Kraft og Gyldighed, som

om det Ord til andet her var indfort og af os begge

var underskrevet. — 8) For dette Legatum efter begge

vores Dod at administrere, skal den eller de, som der-

til af Consistorio blive denominerede, og derfore skal

aflægge aarlig Regnskab, som udi Gassabogen, efter
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Capitalernes Revision, bliver indfcirt, nyde aarlig et 1730.

halvhundrede Rigsdaler. Ellers forholdes med indbe- 6. Januar,

meldte Legati Administration som med de ovrige Le-

gatis under Rectoris og Professorum Forvaltning. —
, 9) Denne vores sidste Villie skal af os holdes ubrode-

lig, og maa ikke paa nogen af Siderne rygges. Dog

tillades hermed Justitsraad Rarihohn og Assessor Gram,

som vi med deres egen Samtykke instituerer hermed

til Executores af dette vores Testamente, al de, enten

naar een af os eller og vi begge ere ved Dbden af-

gangne, maae have fuldkommen Magt og Myndighed at

gjore den Forandring udi dette Testamente, som de i

deres Samvittighed efter Tidernes Reskalfenhed findep

tjenlig og raadeUg, og hvad de i saa Maader slutter og

handler, derfor skal de og deres Arvinger tilhge med
Gonsistorio være og blive kraves- og angerlos i alle

optænkelige Maader. — 10) Naar dette Testamente af

os begge er underskrevet og forseglet, annammer Ju-

stitsraad Rartholin det i sin Forvaring.

Til Rekræftelse under vore Hænder og Signeter,

og have vi tjenestvenligen ombedet velædle og vel-

byrdige Herr Gancellieraad Lohmann, samt hoiagtbare

og velfornemme Sr. Hans Recker, dette med os til Vit-

terlighed at ville underskrive og forsegle. Kjobenhavn

den 6. Januar. 1730.

Arnås Magnussen (L. S.) Mette Magnussen,

Dette Testamentes Indhold, Ord til andet, som det

heri findes indfort, haver saavel Hr. Assessor Magnus-

sen, som hans Frue, for os tilstaaet at være deres Villie,

og haver de del begge i vores Paasyn underskrevet,

men er ikke af Fruen forseglet, efterdi hun forklarer,

at hendes Signet blev borte i Rranden. Dette vi efter

begge deres Regjering med vores Hænders Underskrift

og Signeter bekræfter. Dat. Kjobenhavn ut supra.

E. Lohmann. Hans Recker (L. S.)
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030. Delte ovenstaaende at være en rigtig Gjenpart af

^^"^^j^^^^^ Assessor Arnås Magnussens og hans Frues Testamente,

efter Originalen, testerer

Th. Bartholin. H. Gram.

Fremlagt udi Stervboen, og Originalen foreviist og

paategnet og tilbageleveret til Herr Justitsraad Bartho-

lin. Khafn d. 7. Januar 1730.

Test. C. Thestrup,

Univers. Secretarius.

3. Marts. Forordning, at Rettens Betjente ndi Norge

maa forud af Citanten deres fulde Forseglings-

og Skriverpenge annamme og oppebære. Khavn

3. Marts 1730 ^ — ikke publiceret i Island. - Siell.

Reg. 53, 424; Original-Aftryk i det kongelige og Universitets-

Bogtrykkene; Qvart-Forr. 1730, S. 13—14; Schou H, 577.

Vi Frederik den Fjerde &c. G. A. V., at eftersom

Rettens Betjente udi Vort Rige Norge Tid efter anden

for Os allerunderdanigst have ladet andrage den Be-

sværlighed, som de ofte have med endeel for dennem

indkommende Sager, i Særdeleshed med de, som kan

bestaae af vidtloftige Regninger, saavel som naar Vid-

nesbyrd skal forhores og examineres, og ellers i ad-

skillige andre Maader, hvorudover de tit og ofte arbeide

forgjæves, uden naar Dommen tages beskreven, som

dog sjelden skal skee, saasom Parterne undertiden,

efter at. Dommen er afsagt, imellem sig selv skal for-

enes: saa have Vi, paa det at Rettens Retjente i be-

meldte Vort Rige Norge desbedre kunde subsistere,

og Noget for deres Besværing og Arbeide have, aller-

naadigst funden for got at bevilge og tillade, saasom

Vi og hermed bevilger og tillader, at forskrevne Ret-

tens Betjente maa deres fulde Forseglings- og Skriver-

Penge, efter den Taxt, som Loven tillader, og Rettens

Betjente her i Vores kongel. Residentsstad Kjbbenhavn,

O For. 19. Aug. 1735 i 12.



Fon. FOR Norge om FoRSECLmcs- og Skriver-Penge. 1 09

efter det den 2^2. Martii Anno 1684- derom allernaadigst 4730.

udeivne Reglement, er tillagt, forud af Gitanten annamme ^"^"TT*^

og oppebære. Hvorefter alle og enhver Vedkommende

sig allerunderdanigst have at rette; thi byde Vi hermed

og befale Vores Statholder, Grever, Stiftbefalingsraænd,

Amtmænd, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og

Raad, Fogder og alle Andre, som denne Vores Forord-

ning under Vort Cancellie- Seigl tilskikket vorder, at

de den paa behorige Steder, til Alles Efterretning, strax

lader læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Kjciben-

havn den 3. Martii Anno 4730.

Reskript til de Deputerede for Financerne 6. Marts

om Knophs Diætpenge ved Islands Opmaaling.

Khavn 6. Marts 1730. — Emaneret gjennem Krigs-

Cancelliet; M. Ket. 111, 391.
'

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. T. Som Vi allern.

ville, at Ober-Conducteur Thomas Hans Henrich Knoph,

tillige med en Verkbasse af Vores Norske Fortifications-

Etat til Island skal hensendes, for sammesteds, efter

din, Os elskelig Vores Geheimeraad Baron Gulden-

crones nærmere Foranstaltning, de endnu resterende

Situations-Carter at optage, og at samme 2 Personer,

for at bortgaa med de herfra seilende islandske Skibe,
H

nu strax fra Norge til Lands igjeunem Sverrig skulle

hidreise, saa og til den Ende dennem imidlertid de

sædvanhge daglige Diætpenge og Reiseomkostninger

gotgjores: saa er hermed Vores allernaad. Villie og

Befaling, at I da til bemeldte Ober-Gonducteur Knophs

og en Verkbasses Reises Befordring fra Norge og hid-

til, de imidlertid behovende sædvanlige daglige Diæt-

penge og ellers medgaaende Reises Omkostninger ved-

borende gotgjorer og betale lader, saa og at du, Vores

Geheimeraad Baron Guldencrone, siden derhen seer,

at de herfra kunde komme bort med de ad Island fcirst

gaaende Skibe, samt at du dennem om deres videre

Forhold nærmere instruerer og dets angaaende alle
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1730. fornbdne Anstalter forfciier. Dermed &c. Skrevet paa

Vores kongelige Residence udi Kjc5benhavn den 6.

Martii 1730.
6. Marts.

27. Marts. Resklipt til Sliftbefaliiigsuiand Gyldeiicrone,

ang. Inddrivelse af Boder til Hospitalerne. Khavn

27. Marts 1730 \ — Norske Tegn. XXIV, 559; M.

Ket. III, 392-93; Uddr. hos Fogtm. III, 717.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. T. Eftersom Vi

af din til Os over den fra Os elskelig Jon Arnesen &c.

indkommen allerunderdanigste Memorial af 7. Septembr.

1729, angaacude endeel Boder, som i forrige Aaringer

Hospitalerne udi bemeldte Island skal være lildomte,

men ei bleven betalte, deres Inddrivelse, indsendte

allerunderd. Erklæring, liave ladet Os referere, at, som

for" Biskop Jon Arnesen paa din Anmodning om at

give dig Forklaring om Hospitalernes Tilstand, ' Behold-

ningerne og anden derved forefaldende Beskaffenhed,

ved Skrivelse af 9. Septembr. afvigte Aar skal have

ladet sig forslaae, at der vare adskillige Hospitalerne lil-

domte Boder, som resterede ubetalte, du da skal være

sindet med de dette Foraar til Island afseglende Skibe

herom at tilskrive saavel Amtmanden, der efter sin

Instrux bcir have Indseende med Hospitalerne, som og

Laugmændene, der efter Fundatserne ere Med-Inspe-

cteurer over de udi de dennem allernaadigst anfortroede

Districter beliggende Hospitaler, hvorhos du, til dette

at faae sat paa en bedre Fod, haver bragt udi aller-

underdanigst Forslag, al Amtmanden, der selv præsi-

derer udi Landets Ober-Ret, og paa Althinget in Julio

forsamles med Biskoppen, Laugmændene eller Syssel-

mændene, skulle tilholde Sysselmændene at indgive

en Fortegnelse paa de Bader, som i Sysselerne og ved

Hjemthinget vare Hospitalerne tildomte, og tillige med
en Gjenpart af Domslutningerne, hvorefter Amtmanden,

O For. 27. Mai 1746 § 23.
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naar han fra Sysselmændene havde indhentet Unden^et- 1730.

nms om de ved UndeiTettevne, saavel som 02 fra rT'/r"^
2T. Msrts.

Laugmændene eller Landsthingsskriverne , om de ved

Landsthinget faldne Boder, saa og selv lod udskrive de

Domme og forfatte en Specification paa deBcider, som

for Oher-Retten vare faldne, kunde da tillige med Bi-

skoppen, naar de samledes, eftersee hvad Bcider ved

alle Retterne var faldne, bg hvad, som da ikke var

belaltj beordre Sysselmændene, efter de dennem tilstil-

lede Domslutninger, naar Dommene ikke bleve appel-

lerede, fra de Skyldige at indexeqvere, og derefter

samme til Biskoppen, eller hvem han med Amtmanden

og Laugmændene, som Hospitalernes Inspecteurer og

Tilsjunsmænd maatte finde for got, imod Qvittering at

betale, med hvilke Designaliooers Forfattelse aarlig vilde

continneres og dig af Biskoppen gives Underretning

om, hvorledes dermed tilgik, for at du i fornodne Til-

fælde kunde assistere hannem, om nogen utilladelig

Ophold eller Hinder i Bodernes indsamling blev tilfoiet.

Thi give Vi dig hermed tilkjende, at Vi forberorte din^

allerunderdanigste Forestilling i alleMaader allernaadigst

have approberet, og haver du derefter fornoden Anstalt

med de i dette Aar til Landet afgaaende Skibe at lade

gjOre. Dermed skeer Vor Villie. Befalendes &c. Hafniæ

den 27. Martii 1730.

Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldencrone, 21. iMarts,

ang. ea Sags Foretagelse for Overretten, Khavn

27. Mar(s 1730. — Norske Tegn. XXIV, 560-, M. Ket. .

III, 393-395.

Frederik den Fjerde dcc. V, S. G. T. Eftersom

Bjarne Nicolaisen, Sysselmand paa Vort Land Island,

for Os allerunderd. haver ladet andrage, hvorledes han

skal være geraaden udi store Vidtloftigheder og Pro-

cesser, reisende sig besynderlig af et falsk Tliingsvidne,

som Sysselmanden udi den Ostre Part af Skaftefelds
'

s.
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4730. Syssel paa bemeldte Island, Jon Isleifssen, med hans,

27. Marts. Bjarne Nicolaisens og hans Thingsvidners underskrevne

Navne, skal udi Aaret 1724 ved Laugrettesmand Jon

Oddsen Hjaltelin have ladet fremlægge for Ober-Retten

der udi Landet udi livlos Sag, livorudi for"" Jon Isleifs-

sen af Os elskelig Amtmand Niels Fuhrmann var con-

stitueret Procurator, hvilket falske Documente Syssel-

manden Jon Isleifssen for Laugthings -Retten 1725 skal

have modsagt og tilbuden sin Benægtelses -Eed; men

som baade for"" Laugrettesmand Jon Oddsen Hjaltelin

skal have aflagt sin Eed derimod, og for"" Amtmand

Fuhrmann, Landfogden Cornelius Wulf og Sysselmand

Johan Lauritzen Gettrup skal i denne Sag have vundet

fra meerbemeldte Hjaltelin og imod Sysselmanden Jon

Isleifssen og hans Eeds Tilbydelse, saa skal Jon Isleifssen

for Ober-Retten 1726 og Laugthings -Retten 1727 have

bekjendl, at hanomrOrte falske Thingsvidne til Laugrettes-

manden havde leveret og samme bekommet af sin egen

Tjenere Steengrim Thorstensen, som foregiver, at han

det efter en Correctur, som Supplikanten skulde have

bedet hannem afskrive, havde forfærdiget, hvilket Bjarne

Nicolaisen aldeles nægter; det uagtet skal dog Syssel-

manden Jon Isleifssen, udi Anledning af forberorte

Steengrim Thorstensens Vidnesbyrd, have indviklet han-

nem i, Sagen, som dets Forvolder , og forste Angiver,

hvorefter han, ifolge af de af Laugmændene Niels Kiær

og Benedix- Thorstensen udi denne Sag afsagde Domme,

af Amtmanden fra sit Embede ad interim skal være

bleven suspenderet, og da han derefter havde ladet

disse Domme for Ober-Retten der udi Landet til Under-

kjendelse indstævne, skal bemeldte Jon Isleifssen, da

Sagen for Ober-Retten var indkommen til Behandhng,

have produceret en- Gopie af Vores ham allernaadigste

meddelte Commissorio, den 30. Maji afvigte Aar dateret,

til Os elskchg Biskop Mag. Jon Arnesen og Nicolaus

Magnussen, Sysselmand udi Rangaarvalle Syssel, hvor-

udover Sagen er bleven afviist fra Ober-Retten og

I
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derved sat udi Langdrag og Uendelighed, hannem, som

imidlertid maa savne del ham allernaadigst forundte Brod,

til stdrste Skade. Da, som Vi af din herom til Os

indsendte allerund. Erklæring fornemmer, at omrorte

Sag angaaende det udi Ober-Retten Anno 1724 frem-

lagde falske Vidne allerede i forrig.e Aaringer udi Island
h

for den ordinaire Landslov og Ret er dreven saa vidt,

at samme for Laudsthinget er vorden paakjendt, saa

og derpaa udtagen Stævning til Ober-Retten, Vores

allern. udstædte Commissorium oesaa eximerer det,

som tilforn for andre Retter var paakjendt, og at saavel

Bjarne Nicolaisen som Jon Isleifssen ved forberorte Ober-

Rettens Afviisnings-Dora ere bragte i uendelig Confusion

og Uendelighed. Saa give Vi dig hermed tilkjende, at

Vi efter dit allerunderd. Forslag allernaad. have funden

for got, at forberorte for Ober-Retten ergangne Afviis-

ningsdom aldeles skal være tilsidesat, og derimod aller-

naadigst ville, at forskrevne Sag efter foregaaende lovlig

Stævnemaal for bemeldte Ober-Ret af de tit Rettens

Betjening nærværende Sysselmænd og Laugretiesmænd

paa ny skal foretages og endelig paadommes, til hvilken

Ende forberorte af Os allernaadigst anbefalede Com-

mission hermed aldeles skal være ophævet, og haver

du desaarsag Biskop Jon Arnesen at tilkjendegive, at

Vi hannem fra forskrevne Commission allernaadigst have

forlovet. Derefter du dig allerunderdanigst haver at

rette, og herom fornoden Anstalt at lade gjore. Be-

falendes de. llafniæ den 27. Martii Anno 1730.

Octroy paa den islandske Handel paa sex

"Aar. Fredensborg 17. Mai 1730.— Rentek, Norske

Exped. Prot. 3, 292—332.

OcmoYii: for forrige Stadthauptmand Mathias Peter-

sen Ramsharts Efterleverske, Else sal. Ramsharts, og

Maren sal. Ghr. Paulsen Fyhns paa Havnen Stappen

udi Island, Anno 1730, 31, 33,33, 34 og 1735, imod aarlig

Afgift 1125 Rd. Grener.

1730.

27. Marts

n. Mai.

8
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n30. Vi Frederik den Fjerde &c. G. V., at saasom Vi

17. Mai. ved tvende Vores allernaad. Resolutioner af 24. Januar

og 9.' Martii Anno 1729 haver bevilget de islandske

Interessenter samme Lands Besegling udi 6 Aar, saa-

som indeværende Aar 1730, 31, 32, 33, 34 og 1735

for den Summa 15000 Rd. Groner, siger femten Tusinde

Rigsdaler Groner, eller i Mangel af Groner in natura

10 pro Cenlo Lagie aarlig lil hver 11. Decembr. udi

Vores Zahlkammer at betale, efter den Ligning, som

Interessenterne over hver Havn selv haver lyort, og

Vores her i Staden bosiddende forrige Stadthauptmand,

Os elskelig Mathias Pedersen Ramsharts Efterleverske,

Else sal. Ramsharts, samt Vores Borgere og Negoliant

nu afg. Christian Povelsen Fyhn deriblandt haver er-

klæret sig at indestaae og svare for Havnen Stappen

1125 Rd. Groner aarlig. Altsaa bliver berdrte Else

sal. Ramsharts, samt Maren sal. Christian Paulsen Fvhns

bemeldte Havns Beseiling paa efterfolgende Gondilioner

overdraget:

[§§ 1—22 som Octroy 5. Mai 1721]. —
23) Den nufragaaendcForpagler ». . . [som i Octroy 5.

Mai 1 721 ] — Kornvarerne skal betales efter Prisen som

haverværeti de forrige Forpaglnings-Aar, naar samme 6"

Aars Kjob tilsammen lægges, og igjen anslaaes til

Part imod alle 6 Aars Kjob, for derved at see begge

Parter, saavel den fragaaende som den tiltrædende, paa

begge Sider soulageret , hvorefter den Tiltrædende

samme Korn eller Meelvare antager .... betale ... * fOrend

Skibenes Afseigling 1731 b(jr han gjore fuld Be-

tahng til 11. Decembr. 1732 Forordning. — 24)

[som Octroy 5. Mai 1721]. — 25) Med forskrevne Gon-

dilioner og Vilkaar maa fornævnte Vores her i Staden

bosiddende forrige Stadthauptmand, Os elskelig Mathias

Pedersen Ramsharts Efterleverske, Else sal. RamshartSj

samt Maren sal. Christen Paulsen Fyhns, bruge denne

Handel udi næstfcilgende sex Aar, at regne fra Nyaai*

1730 til Aarsdagen 1736, imod den deraf udlovede
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Forpagtnings aarlig Afgift elleve Hundrede tjuge og fem i 730.

Rdlr. Croner, som de eller Arvinger, ifald deselvimid- IT. Mai.

lertid ved Dciden afgaaer, til hver Aars 11. Decembr.

. . . . uforpantet til Gautionistens Sikkerhed. Hvorimod

Vi .... fornævnte Vores her i Staden bosiddende forrige

Stadthauptmaud, Os elskelige Mathias Petersen Rams-

harts EfterleverskCj Else sal. Ramsharts, tillige med

Maren sal Christian Paulsen Fyhns og deres Arvinger,

som saaledes er privilegeret, nogen Hinder, Forfang

eller Indpas udi denne Handel og Trafique maa gjcires.

Givet paa Vort Slot Fredensborg den 17. Maji 1730.

Ligelydende Octroyer ere udfærdigede for:

2) Commerceraad Peder Keysen paa

Holmen og Husevig i . 1500 Rd. Groner»

3) Commerceraad Wilus Bjering Ma-

thiesen paa Budenstad 625 — —
4) Raadmand Niels Henrichsen paa

Rodefjord 975 — —
5) Jacob Nielsen, Gregorius Nielsen

og AndreasRothenburgpaaHabsaas 440 — —
6) Niels Birch paa Isefjord 890 — —
7) Jacob Nielsen paa Berrefjord . . . ^05 — —
8) Jacob Nielsen paa Vapnefjord . . 274 — —
9) Peder Arvesen, Niels Birch og Hans

Haagensen paa Dyrefjord . . . . » 430 — —
40) Christen Pedersen Borup og Med-

interessentere paa Kieblevig, Skage-

strand og Rechefjord 1372 — —
11) Christopher Jensen Lund og Med-

interessenter paa Havnefjord og

Eiefjord 1100 — —
12) Margareta sal. Jiirgen Windekildes

paa Bildal 433 — —
13) Andreas Mathiesen paa Palrisfjord 517 — —

8*
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1730. M) Peder Balle paa Gommervog og

Gronnefjord . ,
700 Rd. Groner.

15) Mogens Christensen paa Budenslad 1075 — —
16) Jbrgen Knap paa Grindevig. . . . 380 — —
17) Nicolai Bdchman paa Revet og

Olufsvig 754 — —
18) ^ Hans HenrikBech paa Vesimannoe 842 — —
19) ^ Raadmand Hans Henrik Konne-

mann, Christopher Jensen Lund,

Henrich Michelsen Lund og Hans

Munch paa Orebach (lydende kun

paa 3 Aar) 200 — .
—

20) Raadmand Niels Henriksen, Gommerceraad Vitus

Bjering Mathiesen, Jacob Nielsen, Hans Henrik Bech,

Christen Pedersen Borup, Mogens Christensen, An-

dreas Mathiesen, Niels Birch, Peder Arvesen, Peder

Balle, Jdrgen Knap, Margrethe sal. Jorgen Winde-

kildes og Oluf Sc5rensen paa Stichelsholm i Aarene

1730, 31 og 32 uden Afgift.

r

22. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Gyldencrone,

ang. Gronlands Colonisation med islandske Fa*

, . milier. Fredensborg 22. Mai 1730. — Publiceret

paa Altliinget og indfort i Altliingsbogen Nr. 5; Norske Tegn.

XXIV, 584; M. Ket. III, 395-397.

Frederik den Fjerde &c. V. S. G. T. Eftersom Vi

af den fra Os elskelig Niels Fuhnnann &c. indkomne

Relation haver ladet Os all.erunderd. referere, at der

paa bem*'* Vort Land Island skal findes adskillige Fa-

milier, som godvillig ville paalage sig at gaae til Grcin-

land og sig der nedsætte, naar dennem fornddne

Bygnings -Materialier samt Qvæg og Underholdning for

et heelt eller halvandet Aar blev medgiven, pg Vi

derpaa allernaadigst haver resolveret forst i tilstundende •

') § 12 som i Oclroy 5. Mai 1721 og 23. Aug. 1723.

^) § 10 som i Oetroy 5. Mai 1721 og ,23. Aug. 1723.
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f

Aar at lade 12 saadamie islandske. Familier overfore 1730.

til Gronland, saa at der af sex Familier sig kunde ned- TI. Mai.

sætte ved Gothaabets Colonie, eller deromkring, og de^^

andre sex Familier ved Golonien Nepesene, til hvilken •

Ende de fornddne Bygnings-Materialier til samme Fa-

milier med det i Aar herfra afgaaende Skib bliver

afsendt, og paa det samme 12 Familier forstkommende

Foraar i April Maaned med fornddne Qvæg og Fourage

til Qvæget, samt hvis af Victualia og Klæder, som der

paa Island er at faae, kunde i en vis Havn være fær-

dig at indskibes: saa er hermed Vores allernaadigste

Vilhe og Befaling, at du med de herfra i Aar tilisland'

afgaaende Skibe tilkjendegiver for"* Amtmand Fuhr-

mann, tillige med Landfogden Luxdorph og een af

Sysselmændene i bemeldte Island, at de tilsammen

træder og iblandt de Familier, som godvillig haver an-

givet sig at vil gaae til Gronland (saasom Vi ingenlunde

ville, at nogenslags Tvang eller Egennyttighed derved

bruges) udsdger forbemeldte 12 FamiHer, som dertil

kunde have mest Lyst, og de eragte at være tjenligste,

samt og ved fornævnte Amtmand, Landfoged og Syssel-

mand foranstalte til samme Familiers Fornddenhed at

lade af Vores Jordebogs Indkomster, som nu i denne

Sommer falder, og saavidt deraf findes tjenlige, blive i

Island bestaaende og det til dem erfordrende Qvæg,

tillige med det dvrige som i Island af det fornddne er

at faae, og Amtmanden med Landfogden og Syssel-

manden fornoden eragte ved dem at vorde indkjobt, i .

hvilken Henseende du, tillige med de dvrige Os elske-

lige Vores Deputerede for Financerne og Tilforordnede i

Kammer-Gollegio, haver at tillægge Landfogden de for-

nddne Ordres, de erfordrende Penge at betale, hvis

Beldb efter rigtig Regning skal blive godtgjort, til det

Beldb, at forberdrte 12 Familier derved i et heelt eller

halvandet Aar kunde vorde forsynede, hvilke FamiUer

tillige med Qvæget og den fornddne Fourage, samt hvis

videre til Victualie og Klæder m. m., som der indkjdbes'
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1730. altsammen skal henbringes lil en visse Havn, saa at

"TT^'TT^r" det i Begyndelsen af tilstundende Aars April- Maaned

kunde være færdig at indskibes, og haver du derhos •

at tilholde bemeldte Amtmand, Landfoged og Syssel-

mand, at de til dig indsender et rigtig Mandtal over
,

forskrevne Familier, saavel som special Forklaring over

alt det, som til titberOrte Familiers Fornodenhed udi

Island vorder anskatfet, og endelig lige saadan For- i

klaring over hvis de eragte forneden her at skal

indkjobes og med Skibene næstkommende Aar herfra

sendes, hvorhos de da og indberetter, udi hvad Havn

Familierne med Ovrige kan. indtages, paa det Skibene

der kan anlobe, hvilket altsammen, naar det til dig

indkommer, du dereftei' til den af Os anordnede Gom-

mission for det gronlandske Dessein haver at indsende. i

Derefter du dig allerunderdanigst haver at rette, og

derom den fornodne Anstalt lade gjore. Befalendes &c.

Fredensborg den 22. Maji 1730.
j

15. Juni. Gavebrev og Fundats paa Jorden Hrafntoptir

til forældreliise Borns Oplærelse. 15. Juni 1730.
— Dette Gavebrev, hvorved Jorden Hrafntoptir eller Rafnloptir

i Holla-Rep, Rangarvalla Syssel (Johnsens Jar()atal S. 43)

skjænkes til begavede, skikkelige forældrelose Born af Gnup-
verja Rep (Eystra-hrepp) inden Arnes Syssel, til deres Op-

læreise i Læsning og Skrivning, er udgivet af Fru Sign'&ur Jons-

doltir. Enke efter Biskop Mag. J6n l>orkelsson Vidali'ri lil

Skaliiolt. [M. Sleplienscn. Eptirmæli aljandii aidar. Leir-
j

drgorfeum 1806. 12. S. 144-145.] i

8. Seplbr. Forordning ang. Forbud paa fremmed Jerns

Indffirsel udi Danmark og Norge. Odense d. 8.

Septembr. 1730 ^ — ikke publiceret i Island. Rentek.

Norske Exped. Prot. 3, 357—361; Qvart-Forr. 1730^ S. 33-39;
Rubr. hos Schou 11, 579. ^

i

') Resol. 4. Juli 1747. >

V
1
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Confirmation paa Testamente til Sfisterborn,

Khavn 1. Decembr. 1730. — Norske Rcg. 2S, ^^^^^
40^-42. Uddrag. :

Vi Christian den Sjetle &c. G. A. V., at eftersom

hos Os allerunderdanigst er bleven anstigt og begjert

Vores allernaadigste Goniirmalion paa eflcrfolgende

Forskrivelse, lydendes Ord efter andet saaledes:

„Jeg underskrevne Helge Eggertsdaalter den ældre

gj(5re hermed vitterligt, at saasom jeg ingen Livsarvinger

haver, og ikke er dennem herefter ventendes, formedelst

tiltagende Alderdom, mens min gode Gud har behaget

at kalde tit sit Æres -Rige ved timelig Dod for nogen

Tid siden min elskelig Soster Arnfride Eggertsdaatter,

som var een af mine san^l'ode Sostre og nærmeste

Arvinger, hvorudover hendes tre efterlevende Dcittre:

Eiene, Ragnheider og Sigrider Thorstens daattrc ere

udeluktc fra Arvedeel efter mig efter islandske Lov;

derfore, til min afgangne Soster Arnfride Eggersdaatters

Erindring gjcir jeg saadanne Anordning over mit urorende

og rorende Gods, at jeg hermed testamenterer og til

uryggelig Eiendom giver forbemeldte mine Sosterdcittre

Elene, Ragnheider og Sigride Thorstensdaattere, eller

deres (hver for sig) Livsarviiiger eller ægte B5rn, saa

megen Andeel af min Eiendom, fast og Icis, som deres

Moder, mens min elskelig Soster, ArnfrideEggertsdaatter

var efter Arve-Rettighed efter min Dod ret tilkommen,

om mig hafde overlevet, alligevel have de eller deres

Arvinger ingen Tilkald til bem** mit Gods medens jeg

lever, heller vil jeg selv det raade og medhandle efter

min Behag om mine Livdage. Her foruden beder

jeg og becjerer af samtlig alle mine Arvinger, at hvis

jeg herefter til andre Folk bortgiver, eller anordner af

min Eiendom, det samme vorder for dennem og deres

Arvinger upaaanket, urygget og stadigt evindelig. Dette

alt til uryggelig Stadfæstelse er mit underskrevet Navn

og hostrykt Signet, udi tilkaldede Vidners Nærværelse,
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1730. som jeg har beclel dette mil Tesiameiit tillige med mig

r^echr^^*^
underskrive og forsegle, som gjort var paa Dagver-

dernes paa Skardstrand den 5. Augusli Anno Christi

M. i)cp. XXVII. Helge Eggertsdaatter ældre.

/ xr. , \ ^ Gudmunder Sie;urdsen (L. S.),
som Vidner: i\, ,

"
„Magnus Augmundsen (L. S.j."

Da, saafreml fornevnie Helge Eggertsdaatter sig

ingen Livsarvinger efterlader, ville Vi bemeldte For-

skrivelse udi alle dens Ord, Clausuler og Punkter, saasom

den her oven indfort findes, allernaadigst have confir-

meret og stadfæstet , saa og hermed confirmere og

stadfæste; dog Sjette- og Tiende-Penge, samt al anden

Os tilkommende Arvefalds-Rettighed i alle Maader ufor-

krænket, saa og at der jped Odels -Rettigheden efter

Lands-Loven forholdes. Forbydendes åic. Residentsen

i Kjobenhafn den 4. Decembr. 4730.

11. Decbr. Instruction for Elatsraad Henrik Ocksen,

som Stiftamtmand over Island og Færoe. Khavn

ll.Deceinbr. 1730.— Renteli.IN;orslieInstruct.Prot.2,6T.

Instruction, hvorefter Vi Christian den Sjette p. p.

allernaadigst ville, at Os elskelig Henrik Ocksen, Elats-

raad, sig udi den hanneni allernaadigst confererede

Stiftbefalingsmands Charge over Island og Færoe indtil

videre allerunderdanigst haver at rette og forholde.

[§ 1—5 uforandret som i Gyldencrones Instr.]. —
6) Og som Vi fornemme, at endeel Sysselmænd paa

Island besidde deres Embede alene efter et Brev fra

Vore Stiftamtmænd over Landet, eller Vores Amtmænd

sammesteds, uden nogen Vores Bestalning .... o. s. v.

som i Råbens Instruction § 6] .... ervarter. — [§ 7—18

uforandret som i Gyldencrones Instruction]. Hvorefter

o. s. V. [som i Råbens og Gyldencrones Instr.] . . .

.

ere forklarede. — Givet paa Vores kongelige Palais

udi Kjcibenhafn den \\. Decembr. 1730.

•
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Reskript til Sliftbefalingsmand Henrik Ocksen, 1731.

ang. de Civiles Hyldingseed- Khavn 24. Marts^^^J^
1731. — Publicoret paa Altliinget 1731 (Althingsb. Nr. ISJ;

Norske Tegn. XXV, 73^-75.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Gud

allermægligste haver, efter sin guddommelige Villie og

Forsyn, fra denne Verden til sit himmelske Riges Her-

lighed ved den iimehge Dod borlkaldel Vores elskelig

kjære Herr Fader, den stormægtigste Konge og Herre,

Herr Frederik den Fjerde, Konge til Danmark og Norge

da, da er Vores allernaadigste VilUe og Befaling, at

du skriftligen tilkjendegiver Amtmanden paa Vort Land

Island, Os elskelig Niels Fuhrniann, at han udi Vores

Navn i dit Sted saa vidt alle Civil-iietjente der i Island,

saavel som andre af Indbyggerne-, som Jordegods der

i Landet eier, angaar, .alene, men alle Præsier og andre

Geisihge der paa Landet i begge Stifterne tillige med
Bisperne, enhver udi sit Stift, for sig paa belcilige Tider

og Steder med forderligste lader kalde, og paa Vores

Vegne forelægger: Os deres allerunderd, Troskabseed

corporlig at gjore, efter hosfolgende Formularer, saasom-

den sig efter enhvers Bestilling og Tilstand kan skikke,

og derforuden at underskrive Eden efter samme For-

mularer paa slet Papir, hvilke skriftlige Eder af de

civile Betjentere og Indbyggere, naar Amtmanden selv

sin Eed ligeledes har underskreven, han med fbrste

Skib, som i værende Aar der fra Landet hid gaaer,

allerunderd. haver at indsende, af hvilke Regnskabs-

betjenternes Eder udi Vores Rentekammer skal vorde

leveret. — Og som Vi ellers under den 3. November
Anno 1730 allernaadigst haver anordnet og befalet, at

alle og enhver af Vore kjære og troe Undersaatter i

begge Vore Riger, Danmark og Norge, som af hoist-

bemeldte Vores elskelige kjære Herr Faders Bestallings

eller Benaadingsbreve, der enten af Cancelliet, Rente-

kammeret, eller nogen andensteds expederede ere, i

É
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1731. Hænde liaver, saa og alle dc, som Privilegier, Exspe-

TT^l^r^ ctanlz paa Bcslallinaer, Beneficier eller andet desliee
24. Marts. ^ ^ ' .

^

haver, skulle inden en vis forsade Tid om Vores aller-

naadigste Confirmalion og Fornyelse derpaa allerunderd.

Ansogning gjore
,
og det paa ethvert Sled, hvor saa-

. danne Breve forhen cre. expedercde, saa er tillige

hermed Vores allernaadigsie Villie og Befaling, at du.

saadan Vores allernaad. Villie og Anordning der paa

Island ved Amtmanden lader kundgjcire, og derhos for-

anstalter, at saavel han selv, som andre Vore derværende

Beljentere og Undersaatter, som saadanne Breve i Hænde

haver, om Vores allernaadigste Confirmationer derpaa,

som oven meldt er, forderligst Ansogning gjorer, saa-

fremt de agter samme fremdeles at nyde ; men an-

gaaende Præsternes Kaldsbrev^es Confirmationer, da

haver Vi derom Biskopperne allernaadigst anbefalet.

Derefter du dig allerunderd. kan vide at rette. Be-

falendes åc. Hafniæ Rcsidcntz den 24. Marlii Anno f73i.

24. Marts. Rcskript lil Biskop Jon Arnason i Skalholt^

ang. Geistlighedens Hyldingseed. Khavn 24.

Marts 1731. — Publicerpt i Synofialforsninlingen for

Skaiholt Stift 1731; Norske Tegn. XXV, To/'-TO.

Christian den Sjette Ae. V. B. T. Eftersom

[som i foreg. Reskr.] Befaling, at du tillige med

Amtmanden, Os elskelig Niels Fuhrmann, som fra Vores

Stiftbefalingsmand over . Vort Land Island, Os elskelig

Henrik Ocksen, derom Vores allernaadigste Villie bliver

(ilkjendegivel, alle Præster og andre Geistlige i Skalholt

Stift for synden der paa bemeldte Vort Land Island,

paa beleilige Tider og Steder med forderhgste for eder

lader kalde og paa Vores Vegne dennem forelægges:

Os deres allerunderd. Troskabsced corporlig at gjcire,

efter den Formular, som Amtmanden til den Ende til-

sendt vorder, saasom den sig efter enhvers Bestilling

kan skikke, og derforuden at underskrive Eden efter
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samme Formular paa slol Papir, hvilke skriftlige Eder, 1731.

naar clu clin lillise med har miderskreven, du op: Amt-
"

?
D

24. Marts.
manden Os med forste Skib, som i nærværende Aar

der fra Landet hid gaaer, allerunderd. havér at tilskikke,

og ville Vi i det 5vrige, at saavel du selv som Præ-

sterne i del dig anbetroede Stift, hvilke med Vores

elskelig kjære ITerr Faders Kaldsbreve erc forsjunede, •

skal fordérligst derpaa om Vores allernaad. Confirmation

anholde, og haver du saa derhos at indberette, hvilke

af Præsterne der kan formaa, og hvilke ikke, samme

Vores Confirmationer af Cancelliet at indlose. Dermed

&c. Hafniæ Residentz den 24. Marlii 1731 ^

Rentekammer- Skrivelse til Landfoged Ltix- 2b. April

dorph, ang. Sysselmændenes Indtægt af Vrag og

Sagefald, Khavn 28. April 1731. — Publiceret

paa Althinget 1731 (Althingsb. Nr. 18); RenteK. Isi. og Færo.

Copieb. 2004, Litr. F, Nr." 173.

Som vi af Sysselmændene udi Island, deres ind-

komne Memorial til Hans Kongel. Maj* af 22. Julii

1730, samt Amtmand Fuhrmanns og Herr Stiftamtmand

Ocksens paafulgte Erklæringer, erfare, at berorte Sys-

selmænd saavel af Vogrecke eller Drivtommer som af

Sagefald fra Arildstid Va Part haver nydt og oppebaa*

ret, i Henseende til den Bekostning de paa slig

Tommers Flytning maa anvende, m. v. — saa, om-

endskjondt den 7de Post af Landfogdernes Instructio-

ner ikke Sysselmændene noget i saa Maade bevilger,

haver I dog, efter forbercirle Omstændigheder, samt

Stiftamtmandens oa Amtmandens Betænkninc; , Svssel-

mændene af Vogrecke og Sagefaldet, ligesom de for-

hen fra Arildstid samme nydt haver, den Vs Part her

efter at godtgjore, til hvilken Ende vi og nærværende

Dato Amtmand Fuhrmann have tilskrevet, shgt for den-

') samme Dag er et ligelydende Reskript udfærdiget til Stein

Jonsson, Biskop paaHolum, for dette Stifts Vedkommende-
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1731. nem paa AUhinget at bekjendlgjore. Rentekammeret

8- Juli. Biskop Jon Arnasons Gavebrev paa endeel

af Jorden Geitagil til SauOIauksdal Præstekald.

Skalliolt 8. Juli 1731-. — Gavehrevet publiceret paa

Althinget 1731 (Althingsb. Nr. XXVII, 7 jevnf. XXVII, 11).

Original i Bispe- Ai^cliivet i Island, Nr. 340: »Donaliones in

usus pios et publicosw.

pab sé g6^)um monnum vitanlegt, sem Jietta bréf

sja eta. heyra lesic), at) eg Jon Arnason, superintendens

, Skålholt« stiptis, lie(i, gutl almåttugum lil })6knuuarj

hans dyrt til eflingar og Kristi sofnu&i til uppbyggingar,

gefib og hér meh gef |)vi preslakalli å Vestljorlinim, sem

kallast Sauclaugsdals l^uig i Barbastrandar syslu, xv' i

jor£inni Geitagili, meh vi ki!igildum, liggjandi vi& Or-

Idgshofn og 1 Saublaugsdals kirkjus6kn, me& ollum

gognum og gæbum, eignum og i'tokum til lands og

sjafar, sem greindum xv*' i Geitagili fylgt lyifa a& fornu

og nj'ju, og meh réttu fylgja eiga, undan mer og mi'num

erfingjum, en undir greint prestakall SauUaugsdals joing,

æfinlega upp hc(:an. Skulu le& xv" i Geitagili og vi

ine£fylgjandi kugildi vera Jjeim guts kennimanni til

nokkrar uppheldis sto&ar, sem Jiar ni'i }jj6nar og hér

eptir J)j6nandi verfcur, hver helzt ver^a kann, at ^vi

fyrir skildu, ah hann hafi alla umsj6n, åg6fea og eignar-

hald yfir optnefndum xv" i Geitagili og me&fylgjandi

VI kugildum, byggi jcii'bina og forbetri ab husunij tdnum

og engjum, si&an anna&hvort sjålfur, ef hann i lifanda

lili kann fyrir einhverjar orsakir fra kallinu ab'vikja,

e&a hans erfingjar, ef hann vi& {)a& bhfur allt til dauta-

dagSj afhendi hans eptirkomara greinda j5rf) og kugildi

i eins gotu standi og Jiau eru }3egar hann vib tekur,

hvar um uppskript jar&arinnar, sem gjbrast skal i næst-

') denne Bestemmelse er under s. D. communiceret Amt-

mand Fuhrmann og Stiftamtmand Ocksen.

kongel. Resol. 13. OKt. 1784; Johnsens Jarbatal, S. 183.
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komandi fardoguni, kann um a& vitna, svo fi& \)au all- il'Si.

iih , sem fullkominn eiginnddmur , meb ollum smum ^T^^T^
O. Juli

réllugheitum , fn fra allri ney^slu (ni&slu) og hand-

.
V(5mmum, heyri l)eim guc:s kennimanni til, sem presllegt

embætti handtérar i SauUaugsdals kirkju sokn. J)etta

gjafabréf slabfeSti eg me() imnii undirscUu nafni og

hjå]prykktu signcti, samt jjeirra tilkallalra votta, sem

hér nu nalægir eru. Actum Skålholti ))ann 8. Julii

anno 1731. J6n Arnason.

Vibstaddir vorum vib undirskrifa^r:

Jon J)orkelsson, Scholæ SclialhoU. p. U Rector.

Ingimundur Gunnarssoiij Eccles. Cathedr. Schalh. Pastor.

J)6rbur {)6rbarson, Skålholts stabar råbsmat^ur.

Biskop Jon Arnasons og Hustrues Gavebrev g. Juii.

paa Jorden Veigastaåir til. Præstekaldet faun-

glabakbi. Skalholt 9. Juli 1731. — Gavebrevet

publiceret paa Altbin^et 1T31 CAlthingsb. XXVlf, G). Afskrift

i Bispe - Arcbivet i Island, Nr. 340: »Donationes in usus pios

et publicosw, jevnf. Jobnsens Jart)atal S. 314.

J)ac) gjorum vi5 vitanlegt go&um monnum — vi&

eigingiptar personur, eg Jon Arnason
,
superintendens

Skålholts stiptisj og eg Guh'un Eiiiarsdottir — sem

{)etta bréf sjå e&ur heyra lesiS, al vlb gefic) hcifum,

guJ;s dyrb til eflingar, l^vi fålæka prestakaJli J)aungla-

bakka i F'^ovlnm i jor&unni Veigasto&um å Sval-

barbsstrond og i Svalbar&s kirkjusokn, sin hvort

okkar, meb oWnm })eim gognum og gætum, eignmn og

itokum til lands og sjåfar, sem greindum xx' fyigt

hafa ac) fornu og nj^u, og meb reltu fylgja ber; skulu . ,

greind xx% og tvci me&fylgjandi kugildi, vera j)eim gu&s

kennimanni til nokkrar h'fs-uppbeldis sto£ar, sem par

nu l^énar og alti'& hér eptir {jjonandi vertur, meh })eim

skilyr&um, ab hann hati alla umsj6n, ågé^a og eignar-

hald yfir fyrtébri jorbu xx' i Veigasti5bum
,
og hennar

tveimur kiigildum, og si'ban annaHivorL sjålfur, ef hann

i lifanda lifi kann fyrir einhverjar orsakir fra kallinu ^
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^26 Gavebrev taa Jorden Veigastadir. !

1731. ab vikja, eta hans erfingjar, ef hann vi& jiab hlifur

'"^'^^jj?^ allt til dau&adags, afhendi cplirkomarunum té&a jcirb og

ki'igildi i eins g6&u standi og J)au eru, })egar hann vih

tekur, svo ab }3au alli'b, seni fullkominn eigindémur,

me& ollum sinuni réUugheitum heyri Jieim gubs kenni-

manni lil, sem presllegt embætti handterar i |)aungla-

bakka kirkju sokn. J)elta gjafabref stabfeslum vife

rneb okkar undirseltum nofnum og signetunij samt til-

kalla&ra voUa : ab Skålholti l}ann 9-** Julii, Anno 1731.
r

.16n Arnason. Gubnin Einarsdétlir.

Vibstaddir vorum vib undirskrifabb:

Ingimundiir Gunnarsson, eccl. calhedr. SchaUi. Pastor.

J)6rbur |)6ibarsonj Skalholts stabar uabsmabur.

Jon |)orkelsson, Scholæ Skalholt. p. t. Rector.

\

2G. Novbr. Forordniiig om Pro formå Vexlers Afskaffelse

udi Danmark og Norge, saa og hvorledes videre

méd Vexler stal foiholdes. Frederiksberg 26.

Novembr. 1731. — l^^ke publiceret i Island, men her

arifdrt i Henhold til For 17 JNov. 1T8G § IT og For. 13. Juni

1787 Cap.'U § 20; jevrif. For. 28. Mai 1825. — Rentek.

Danske Kxpetl. Prot. 41, 5GS—57S; Original -Aftryk i det

kongel. og Universitets Bogtrykkene; Qvarl-Forr. 1731—32,

S. 120- 125; Uddrag hos Scliou lil, 29-33.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. Y., at, oniend-

skjondt Vores hoistsalige Hr. Far -Fader, hoilovlig Ihu-

kommelse, haver saavel ved Loven, som ved senere

udgangne Forordninger, ikke alene allernaadigst scigt

at afskaffe al utilladelig Aager og Rente, men end og

at forekomme den saavel Vores Interesse som Publico

- hoist præjudiceerlige Misbrug af Vexselers saa have

Vi dog ugjerne maattet fornemme, at begge Dele,

Ivertimod Loven og derom udgangne Forordnhiger,

have laget Overhaand, at fast alle og enhver i Almin-

dehghcd, hvor intet Pant af Debilore gives for Penge

sem udlaanes paa Rente, i steden for at bruge til i

Obligationer det forordnede stemplede Papir, lade lil 1

m
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«

sig udgive Vexseler, som stiles deels paa indenrigs 1731.

og deels paa udenrigs Steder, de fOrste tvende Maa- 26. Novbr.

neder efter Sigt at betales, og de sidste sex Maaneder ^
-^"'"^^

efter Datum at betales, hvilke end og tit og ofte for-

nyes saaledes, at Penge Aar efter andet paa Vexseler

roullererj hvoraf Renten enten forud betales, eller i

Vexselerne tillige indberegnes; hvilke Vexseler saa

kjendelig kan sees pro formå at være udgivne, som

den Person, paa hvilken de enten 1 Hamborg eller

andensteds trækkes, ved de derover forrettende Pro-

tester, de fleste Tider maa erklære, enten aldeles

ikke at kjende Trassenten, eller og at hos hannem til

de udstedde Vexselers Betaling ingen Anstalt er gjort;

Nogle og, i Særdeleshed ved saadanne pro formå Vex-

selers Imodtagelse, med ubillig Aager og Rente udsue

deres Medborgere, og deri overtræde baade Guds og

Vores Lov. Da, som paa saadan hoistrafværdig Om-

gang med at udlaane Penge imod ubillig Rente, og

tillige med pro formå Vexseler at defraudere Vores

Intrader af det stemplede Papir, billig bor raades Bod,

saa have Vi allernaadigst fundet for got, at anordne

og befale, som Vi og hermed allernaad. anordne og

befale, at ligesom Vores allernaadigslc Lov^ ikke til-

lader at nogen Vcxsel i Vore Kongeriger Danmark og

Norge maa udstedes paa længere Tid end to Maaneder

at betales, efter at den er fremviist, saa maa ei heller

nogen A^exsel, som eflerdags udgives at betales paa

fremmede Steder, stiles paa længere Tid end 2 a 3

Maaneder i del hoiesle efter Sigt at betales, meget

mindre dens Datum lades in Blanco. Og skal de, som

enten til deres Handels eller Nærings Fortsættelse, eller

og andre, som behove at udgive og imodtage Vexseler,

være forbunden sig dermed saaledes at forholde, al

alle Vexseler, som herefter udgives, inden 2i a 3 Maa

neder, eller kortere Tid, at betales, maa og skal inden

') see D, Lovs 5-14-19 (N- L. 0-13-17).
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i. Forfalds-Tiden, om de ere stilede a Dato, og, naar de

vbr. lyde paa Sigt, med næste eller anden afgaaende Post,

"""^efterat de ere udgivne, uden nogen Undskyldning eller

•under hvad Prætext det end være kan, fremsendes

og præsenteres for den, som de ere Irokken paa, paa

det Sted hvor han sig opholder, og om Betalingen ikke

fcilger, da at protesteres for non Acceptalion eller mis-

lig Betaling efter Lovens Maade, samt af den passerede

Protest strax ,gives Trassenten eller Indossenten Efter-

retning, om han agter at holde sig til ham for Betalin-

gen, saa fremt Vexselens Indeliavere til enten af begge

vil vente sig nogen lovlig Tiltale. Skulle en eller anden

lade Vex-seler herefter blive hos sig liggende uden Pro-

test, og ikke dermed omgaaes, som herved allernaadigt

er anordnet, skal saadanne ansees som pro formå Vex-

seler, og den Capital, som samme lyder paa, være

Vores Fisco hjemfalden, hvoraf Vi dog Angiveren,

enten det er Debitor selv eller en Fremmet, vil lade

tilkomme det Halve. — Og ville Vi herved allernaadigst

have anbefalet alle Rettens Betjente i begge Vore Konge-

riger, Danmark og Norge, at de herefter til Confiscation

anholde og domme alle deslige Vexseler, som dennem

inden Retten maatte forekomme; ligesom og alle Skiftes-

Forvaltere herved alvorligen anbefales, udi alle undor

deres Jurisdiction sorterende Sterfboer, Fallit- og Arve-

Ids-Boer og Opbudde, hvor nogen saadan Vexsel den-

nem maatte forekomme , samme til Confiscation at

anholde, og Vores Rentekammer strax at indberette,

saa fremt de ikke, om de skulle befindes med Nogen

herudinden at oversee, vil ansees og stratTes, som

Vores Mandaters modvillige Overtrædere, paa Embedet

eller i andre Maade, efter Beskaffenheden. — Skulde

og Nogen befindes af saadanne pro formå Vexseler at

have laget ubillig Rente, hvilket den, som af sin De-

bitore derfor sigtes, uden nogen Exception skal være

pligtig, efter at det haniiem af vedkommende Dommer
er bleven paalagt, ved sin Eed at fralægge sig, skal
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han foruden Capitalcns Gonfiscation , som Os alene 1 731

.

hjemfalder, endnu for sin begangne Formastelse imod 26 Novbr,

Vores kongl. Anordninger, betale i Straf til Vores
"

Fiscum en lige Summa som Vexselen lyder paa. —
Og omendskjoudl Vi med stSrste Foie kunde lade

dennem, som sig saa grovelig imod Vores allernaad.

Lov og Fororduinger have forseet, undgjelde den Straf,

som des Overtrædere deri allernaad. er dicteret, saa

ville Vi dog af særdeles kongl. Glemence oversee,

hvis hidindtil med Pro formå Vexseler kan være fore-

Ibbet, og, som de herefter aldeles skal være afskaffede,

saa gives Vedkommende, fra denne Vores Forordnings

Publications Dato , i Vort Kongerige Danmark tvende

Maaneder og i Vort Kongerige Norge trende Maaneders

Dilation til at lade forandre og paa stemplet Papir om-

skrive de ulovlige Pro formå Vexseler, som de maatte

have i Hænde, ligesom Vi og, ifald Debitorerne ikke
;

skulle findes villige til at omskrive deres udstedde

Pro formå Vexseler paa det forordaede stemplet Papir,

allernaadigst tillade, at saadamie Vexseler i Vores

Rentekammer , efter derom gj5rende Ansbgning , til

Stempling maa antages, naar de inden den foresatte

Tid indkomme; tager Nogen herudi Forsdmmelse, til-

skrive sig selv den deraf flydende Ulempe, saasom Vi,

efter saadan Tids Forlob, ikke j^ille al nogen Vexsel,

i hvad Slags Omstændigheder end derom vil forebrin-

ges, maa til Stempling antages. 1 det bvrige lade Vi

det ved hvis som i Loven angaaende Vexseler er an-

ordnet, forsaavidt det ikke herved er forandret, og ved

Forordningen af 31. Martii 1688\ saavidt indenbyes

O Forordn. '31. Marts 1GS8 byder; «at Jngen Handling

, eller Laan her i Kigerne imellem indenbyes Folk, paa

samme Sted at betale efter Vexel, maa passere, men vel

tilladt, for hvad den ene den anden kunde afhandle, eller

ti! sin Handel paa nogen vis Tid forstrække, at give efter

Loven sin Forskrivelse, enten ved Assignalion , Revers

eller Obligation, at betale til visse Terminer, korte og

i/. iV. 9
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1731. Vexseler angaar, have sit Forblivende. — Men siden

26. Novbr. Vi saaledes strengeligen herefter ville have alle Slags

" Pro formå og indenbyes Vexseler forbuden og hermed

aldeles afskaffede, da, paa det hverken de Negolierende

. • i Særdeleshed eller Andre i Almindelighed, der paa en

kort Tid kunde behove Penge til Laans at optage, skulle

forbindes hgesaa hoit' stemplet Papir dertil at bruge, som

de der. fra Aar til andet, staaende Obligationer udstede,

ville Vi allernaadigst tillade , saasom Vi og hermed til-

lader, at til slige paa kort Tid udstillende Forskriv-

ninger, som kunde gives Navn af Vexsel-Obligationcr,

maa bruges efterfolgende, i den seneste om det stemp-

• lede Papir udgangne ,Forordning udi den anden Classe

anforte, Numere:

Nr. 19 — 12 Sk 50 til 200 Rdlr. .

— 20 — 24 - 200 — 600 —
— 21 — 3 Mk 600 — 1200 —

' — 22 — 1 Rdh^ 1200 — 1800 —

lange, saasom de selv kan forenes om
,

dog ikke at tage

eller forbindes til videre Rente end C pro Cento aarligen

til de forenede Terminer efter Proportion at betale, og

naar saadanne Assignationer , Reverser og Obligationer,

som alle paa stemplet Papir, efter Vores allern. udgangne

Forordning, skal skrives, befindes at være saaledes ind-

,

rettede, at den Skyldige baver forskreven sig til at lide

efter Loven, foruden nogen foregaaende Dom eller anden

liOvmaal, skal Byfogderne i Kjobstederne, og Herreds- og

Birkefogderne paa Landet, paa Ansogning være tiltænkte:

.
. de Skyldige, naar de ikke haver holden deres Terminer,

strax at arrestere, ligesaa fuldkommen som det var efter

protesterede Vexeler; dog derunder ei at forslaa Pante-

Obligationer, eller de Obligationer, bvorefter Renterne

til de forordnede Omslags-Terminer skal betales, men de

i deres fulde Kraft og Værdie efter Loven uforandrede at

forblive, bvorved og den Misbrug med Vexeler at ante-

datere, eller med Rente at prætendere og tage forud af

Penge eller andet, som indenbyes Folk under sig selv,

som bidindtil er skeed, kunde udgive Vexel paa, aldeles

skal være afskaffet og forbudet, og Rente alene af de



Fon. OM Pno FORMÅ Vexler. f3i

Nr. 23 — iVtt Rdlr. . . . 1800' — 2400 Rdlr. 1731.

— 24 — 2 — 2400 — 3000 — 26. Novbr.

— 25 — 3 — 3000 — 4000 —
— 26 — 4 — 4000 — 5000 —

Hvilke Forskrivninger, naar de paa ovenanfcirte Sorter

Papir behorigen ere indretlede, og det Ord: Vexsel-

Obligation i dennem findes anfort, da skal lil Arrestes

Erholdelse, ifald de ved Forfalds -Dagen ei strax be-

tales, hos Rettens Betjent ere have ligesaa prompte og

fuldkommen Execution, som protesterede Vexseler, dog

at samme ikke udgives uden paa 3 Maaneder i det

hciiesle, i hvilken Tid Vi allernaadigst tillade, at deraf

^/i pro Centum^, men ingenlunde mere, ma£^ svares,

saa og at derpaa tales, i det længste en Maaned efter

Forfalds-Tiden, om Betalingen ikke i Mindelighed føl-

ger-; thi skulde det befindes, at saadanne Forskrivnin-

ger, enten paa længere Tid udstedes, eller at deraf

'Vexeler, som til udenbyes Folit udgives og med Profester
*

tilbage l^ommer, tages og heregnes efter Forfaldsdagen,

for Vexel og Her-Vexel, nemlig 1 pro Cento om Maaneden,

med hvis videre Loven i saa Maader om Vexeler inde-

holder. Befindes Nogen herimod at practicere noget, og

det enten ved Debitor eller andre vorder aabenbaret, skal

den, som sig saaledes forseer, have forbrudt samme sin

Capital, Halvdelen til Os, og den anden halve Deel til

Angiveren efter Lovens Anleding, og saa fremt nogen

Tvist imellem de Vedkommende om utilbdrlig Rente

kunde falde, skal den, som Vexelen har imodtaget, eller

hoiere Rente end efter Proportion G pro Cento aarh'gen

annammet, være tilbolden, om det hannem ei iovligen

kan overbevises, med hans corporlig Eed til Tbinge sig

det at fralægge, under samme Capitals Forbrydelse, som

for er meldt (jfr. For. 14. Mai 1754 § 7). Skulde og ved

Skifte, eller nogen anden Hændelse, blive aabenbaret, at

Noiien, efter denne Vores Forordnings lovlig Publication,

herimod have practiceret, skal de Vedkommende være

samme Vilkaar og Straf undergivne«.

') For. 13. Febr. 1767; Plak. 22. Nov. 1820 § 2.

For. 20. Januar 1797.

9*
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*

1731. stcirre Rente skulle lages, bor Capitalen, uden ringeste

26. Novbr. Forevending, være forfalden, Halvdelen til Vores Fisco,

""^"""^^og Halvdelen til den Angivende ^ — Og dersom Nogen,
H

som slige ikke til rette Tid betalte Vexsel- Obligationer

i Hænde haver, skulle forscimme, inden en Maaneds

Forlob, fra Forfalds- Dato at regne, derpaa i rette Tid

at tale^ bor slige Forskrivninger efter den Tid ingen

mere Kraft og Forbindelighed at have, men Debitor i

saa Maade for Greditors Tiltale aldeles fri at være. —
For Resten skal det ikke være Nogen formeent, paa de

udi den anden Glasse i den om stemplet Papir alier-

naadigst udgangne Forordning anordnede Sorter Papir,

Reverser pa'a længere og saa lang Tid, som fornoden

gjcires, at udgive, dog at det ingenlunde skeer for de

Summer, hvoraf Rente svares, eller som i rede Penge

udlaanes, efterdi de i slige Tilfælde ei anderledes end

Pro formå Vexseler bOr være at ansee, ligesom Vi og

allernaadigst ikke heller ville, at af deslige Reverser

Rente bor svares, forend fra den Dato af/ al Betalingen

derfor lovligen fordres. Hvorefter alle og enhver Ved-

kommende sig allerunderdanigst haver al rette, og for

Skade lage vare. Thi byde og befale Vi hermed Vores

Stadifeolder udi Norge, Grever og Friherrer, samt Stift-

befalingsmænd, Amtmænd, Landsdommere, Præsidenter,

Borgeniestere og Raad, Fogder, Sorenskrivere og alle

andre Vedkommende , som denne Vores Forordning

under Vores Kammer-Seigl tilskikket vorder, at de den

strax til Alle og Enhvers Efterretning paa behdrige

Steder lader læse og forkynde, og siden derover al-

vorligen holde. Givet paa Vort Slot Frederiksberg den

. 26. Novembr. 1731.

*

1732. Reskript til Biskoppen over SkalhoU vStift,

21. Marts- Jon Arnason, ang. haardnakkede Synderes Kirke-

Disciplin. Frederiksberg 21. Marts 1732 —
' ') For. 14. Mai 1754 § 4 og 5.



Reskript ing. Kirke-Disciplin. -ISS

Publiceret i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1732; 1732.

Norske Tegn. XXV, 317; Det kongel. Biblioth. Gamle kongel. 21. Marts.

Saml. Nr. 1101 Fol.
^

^
Christian den Sjette &c.' V. B. T. Eftersom Vi af

din til Os indkomne allerunderdanigste Relation af 28.

Septembr. næstafvigt have fornummet, hvorledes en
.

Delinquent, ved Navn Gisle Olafssen, boende paaRode-

laik i Rangaavalle Syssel paa Vort Land Island, som,

efter at han mange Aar havde henlevet i hans Gjenstridig-

hed, uden at soge Guds Ords Hørelse eller Herrens

Nadveres Brug, og derpaa var lyst til Band over hannem,

samt indfdrt for Provstemode til at 'lide efter Loven,

skal i 1725 have udstaaet Kirkens Disciplin for samme
^sin Forseelse, skal derpaa siden have 'continueret i

samme sit forrige onde Levnet og Forhold, indtil at

han i afvigte Aar blev indkaldet for Synodum Genera-

lem, da han lod tilsyne Ydmygheds Tegn, at ville bedre

sig, hvorfor i Consistorio blev decideret, at han skulde

paa ny udstaa Kirkens Disciplin i Skalholts Domkirke,

og saa igjen indlemmes i den christen Kirke, hvilken

Dom han ikke skal have villet efterleve, men henvigte ,

til sin Bopæl Rcjdelaik og der lever i samme Halstar-

righed som tilforn, hvorfore du derhos allerunderdanigst

foresporger dig, hvorledes med bemeldte Gisle Olafssen

til næstkommende Synodum Generalem skal forholdes,

ifald han da, hgesom tilforn, anstiller sig som et bodfær-

digt Menneske, om han da skal loses af Band paa ny,

eller ved Dom overleveres hans verdslige Ovrighed,

under denExeculion, som Vores Norske Lov Pag. 297, ArL
15^ ommelder: saa er derpaa hermed Vores allernaad.

Villie og Befaling, at, om meerbemeldte Gisle Olafssen

indstiller sig paa ny bodfærdig, og offentlig for Menig-

heden afbeder den af ham givne Forargelse, da kan

han endnu loses af Band, samt indlemmes i Guds

Menighed, dog at ham tilforn kundgjores, at, dersom
han kommer tredie Gang igjen, da skal han, efter den

O Tett. Pag. 279, Art. 15 {= N. L. 2-9-15).
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21. Maris.

134 Reskript ång. Kirke-Discipuix,

1732. i den Norske Lovs 2—9—15 allern. befalede Omgang,

forvises Landet. Derefter du dig allerunderd. haver at

rette. Befalendes dig Gud. Givet paa Vort Slot Frede-

riksberg den 21. Marts 1732.

31. Marts. KoDgclig ResolutioD ang. Overtagelse af Han-

delen paa nogle Havner for kongelig Regning.

Frederiksberg 31. Marts 1732. — i Anledning af

at Commerceraad Kaysen, som Forpagter af Holmens og Huse-

vigs Havne, skyldte ved Udgangen af Aar 1731 ialt til Kongens

Kasse 4455 Kd., havde RentekammeJ'et ladet seqvestrere hans

Huus og Skibsladning, der tilsammen ansloges til c. 3000Rd.

— Han ansaaes derfor ikke istand til at forsyne sin Handel,

som ogsaa var bleven slet forsynet i de foregaaende Aar, og

Cautionisten erklærede sig ligeledes ud af Stand dertil. Da

nu Havnerne forgjæves havde været tilbudte Interessenterne,

og ligeledes forgjæves opbudne ved Auclion, foreslaaer Rente-

kammeret, at de overtages for kongelig Regning til Aarene

1732—1735 inclus., utider Bestyrelse af Bryghuus-Forviilter

Klauman og Sr. Frantz Feddersen, som det havde formaaet

til at overtage Bestyrelsen. Rentekammeret beregner, at derved

blandt andet spares Bekostningen Ibr Falkenes Transport fra

Hoin)ens Havn, aarlig 450 Rd. — Fremdeles var Forpagteren

af Revet og Olufsvig, Kicolai Bochman, gaaet fallit og havde

absenteret sig fra Byen, men hans Cautlonist, Broderen Jens

Bdchman, havde sogt om Afslag i Afgiften, efter at disse

Havne forgjæves vare opbudne ved Auclion. Restancen her

var 1610 Rd. ved 1731 Aars Udgang, til hvis Dækning 200

Skippund Fisk vare sequeslrerede. — Rentek. JNorske Relat.

og Resol. Prot. 14, Wr. 25.

Eftersom Vi heraf erfare, at baade Hovedmanden,

Commerceraad Kaysen,' som og Cautionisten, General-

Commissariats-Skriver Jens Rahr, begge ere uformuende,

og ikke istand til at fournere den til de tvende Hafner

Holmen og Husevigs Besegling for de efterstaaende 4

Forpagtnings-Aaringer behovende Udredning, tilligemed

-Afgiften deraf at svare, og ved de derover paa uy

holdte Auctioner har sig ingen Liebhaber dertil ind-

funden. Altsaa, og paa det de under samme Hafners

Districter hggende Indbyggere ikke skulde hde Ncid
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eller Mangel for Levnetsmiddel og andre til deres Fi- 1732.

skeriers og Nænings Fortsættelse behcivende Vare, ^PP^^' ^T'^larts
bere Vi allern., at meerbemeldte tvende Hafuer fra

dette Aars Begyndelse til Udgang 1735 for Vores egen

Regning maa besegles, saafremt desforinden sig ikke

nogen suffib'ant Liebhaber, med nogenledes antagelige

Gonditioner, dertil skulde indfinde , da imidlertid det

erfordrende Forskud maa skee af Vores Cassa, imod at

behorig Regning og Rigtighed derfor vorder aflagt:

saa bevilge Vi og af besynderlig Naade, dog uden

Gonseqvence for andre, at saavel Hovedmanden Peder

Kaysen, formedelst hans Uformuenhed, som og Gautio-

nisten Jens Rahr, udi allernaad.. Gonsideration til den

ham ved Ildebranden tilfoiede Skade, begge maa være

befriede for videre i saa Maade at svare, end hvis som
til afvigte Aars Udgang derpaa hefter og efterstaaer.

Hvad de andre, tvende Hafner Reve^ og Olufsvig an-

gaaer, da bcir Gautionisten Jens Rochman være for-

pligtet, ifj^lge sin udgivne Caution, at hesorge den dertil

udfordrende Udredning, saa og den til afvigte Aars

Udgang forfalden Landskyld og Afgift at tilsvare, .da

Vi derimod af særdeles Naade bevilge, at ham 154 Rd.

aarlig Afslag udi Afgiften for de næslfolgende fire Aar

allern. maa forundes, til en Soulagement, for derefter

det 5vrige desto bedre at overkomme. Frederiksberg

Slot den 31. Martii 1732.

Ny forbedret Fundation og Stiftelse for det ^arts

kongelige Universitet i Kjobenhai^n. Frederiks-

berg 31. Marts 1732. — Sendt Biskopperne i Island

med Reskr. 20. Juni 1732. — Original i Cancellie- Archivet;

efter Originalen indfort i Siell. Reg. 54, 815-820, 402-405

og 36G; Rubr. sst. 498; Original-Aftryk 9 Ark i Folio (A—I)

fra det kongel. og Universitetets Bogtrykkerie, i Hjelmstjernes

Samling paa det kongel. Bibi. Nr. 61 Fol.; Qvart-Forr. 1732— .

17333 S. 26—6G; Schou HI, 35-40. - Uddrag.
,

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V. 32) Paa



i

136 FuNDATiorf FOR. Universitetet.

1732. det de fra langt afliggende Steder, som Island,

31. Marts. Færoe og endeel af Norge, ei skulle besværge den-'

"'"^"""^nem, at de for længe opholdes for de kunne an-

låges til Universitetet, da skal herefter aarligen holdes

tvende Depositiones publicæ, een ved St, Hansdags

Tid, og een efter Michaelis. Skulde Nogen fra Island

eller Færoe endnu sildigere ankomme, da tillades og,

at for deres Skyld holdes en extraordinaire, men lige-

ledes offentlig Deposition. 56) Ingen Studiosus

nyder Kost i Communitetet, f6r han haver været ved

Universitetet i det mindste et halvt Aar, dog dennem

undtagen, som komme til Universitetet fra Island og

Færoe, hvilke, i Henseende til, de for den slbrstc Deel

ere fattige, og ingen Tilstad kunne vente af deres saa

langt fraværende Venner, hidindtil have været og frem-

deles skulle blive benaadede med Kosten strax efter

at de ved Universitetet ere immatriculerede. For Kosten

skulle ellers de, der aarligen komme til Universitetet,

udarbeide et Specimen Latinum, som hidindtil brugeligt

haver været. Magistri og Philosophiæ Baccalaurei maae

spise 5 Aar i Communitetet, men de ovrige Alumni

aleneste tre Aar, og ingen længere. — — 104) Ende-

ligen og for det sidste til des ydermere Stadfæstelse

have Vi allernaadigst fundet for godt, at af denne Fun-

dation skal forfærdiges trende ligelydende Exemplaria,

hvilke Vi alle med Vores kongelige Haand ville under-

skrive, samt med det kongelige Seigl bekræfte: deraf

. Vi det ene selv allernaadigst beholder i Vor Forvaring,

det andet indlægges i det Danske Cancellie og det

tredie leveres til Rectorem og Professores, at bevares

ved Universitetet, til deres og deres Efterkommeres

allerunderdanigste Efterretning og Efterlevelse til evig

Tid. Endeligen befale Vi ogsaa Biskopperne

i Danmark og Norge, samt paa Island, saa meget af

denne Fundation, som dennem i Henseende til Kirkerne,

Skolerne og Studiosos i Stifterne vedkommer, og den-

nem skal vorde communiceret, enhver i sit Stift at
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foranstalte, og tillige med alt hvad dennem forhen af 1732.
deslige Ting, i Kraft af Vores allernaådigste Lov, paa-

lægges, allerunderdanigst at. efterleve. Forbydendes
- • Alle og Enhver herimod at handle, eller i nogen Maade

Forfang at gjore, under Vor Hyldest og Naade. Givet
paa Vort Slot Frederiksberg den 31. MartiiAnno 1732.

31. Marts.

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen, ^

ang. den nye islandske Lovs Udarbeidelse m. m.
Frederiksberg 2. Mai 1732 ^ — Publiceret paa Al-

tlunget og trykt i Althingsbogen 1732, Nr. xvii; NorskeTegn.
XXV, 349; Fogtm.IV. l, 67; Kriegers Grundl. S. 125-127, 132.

Christian den Sjette &c. V. G. T.^ Eftersom Os
allerunderd. er bleven refereret en din til Os indkom-
men allerund. Memorial og Forestilling af 22. Martii

næstafvigt, anlangende, at Laugmændene paa Vort Land
Island in Anno 1688, saavel som den 29. Maji 1719,
allernaadigst er bleven befalet tillige med Sysselmæn-
dene sammesteds at forfatte et Project til en ny Lov
der i Landet, som efter den Norske Lov, saavidt mue- -

ligt være kunde, skulde indrettes, og at du af de fra

bem" Vort Land Island indkomne Efterretninger skal
have fornummet, at forrige. Laugmand Poul Joensen
Widalin, som i Aarel 1727 ved Doden afgik, skal Tid
efter anden have arbeidet paa et Concept til samme
anbefalede nye Lovs Indrettelse, hvorom han og med

^
nogle af Sysselmændene skal have confereret, og af
hvilken Concept Bendix Tostensen, som ved samme
Ild blev virkehg Laugmand i Odder Sigurdsens Sted,

^ skal udiAarene 1728 og 1729 have ladet tvende Exem-
planer rcenskrive, hvoraf det ene skal være bleven
Laugmand Niels Kjær, som succederede Widalin i Oster-
og Scinder-Laugd5mmet, tilsendt, og det andet commu-
niceret Sysselmændene i Norder- og Vester-Fjerdingen,
for derover at give deres Remarquer og Mening til-

I, ') Reskr. 7. Mai 1735, 20. og 27. Jan. 1736 og 16. Mai 1760.

}
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4732. kjende, og som Sysselmændene ei samlligen havde*

2. Mai. indfundet sig til de berammede Conferentzer over samme

forfattede nye Lovbogs -Project, skal begge daværende

Laugmænd Bendix Tostensen og Niels Kjær udi Åaret

1730 have foretaget sig at igjennemgaae Widalins Con-
t

cept, og efter at de derudi have gjort deres Remarquer

og endeel Forandringer, begyndt paa et nyt Concept

og dermed saavidt avanceret, at den 1. og 3. Bog i

Loven efter deres Senliment skal være bleven færdig,

men formedelst den ene Laugmaud, Niels Kjær, siden

ved Doden er afgangen, og endeel af Sysselmændene

ikke, som meldt, indfandt sig, skal siden Anno 1730

intet synderligt være gjort ved bemeldte Lovbogs For-

færdigelse. Thi er, efter fornævnte din Os herom

allerund. gjorte Forestilling, hermed Vores allernaad.

Villie og Befaling, at, som der haves Exemplarier af

forrige Laugmand Widalins Concept, og Bendix Tor-

slensen nu vel kunde formodes at være færdig med

denne Concept, han, efter sine og endeel andres Re-

marquer, skal have foretaget sig at indrette, du da nu

slrax den Anstalt gjor, at bemeldte Laugmand Bendix

Torstensen og Laugmand Magnus Gislesen, hver udi

sit Laugdomme, adjungeres een Sysselmand af hver

Fjerding, nemlig Laugmanden for osten og synden,

Magnus Gislesen, de tvende Sysselmænd: nemlig af

Oster -Fjerdingen Thorsten Sigurdsen i Osterdelen af

Mule Syssel, og af Sonder-Fjerdingen Sigurd Sigurdsen

i Arnes Syssel, samt Laugmanden for norden og vesten,

Bendix Torstensen, de tvende Sysselmænd: nemlig af

.
Vester-Fjerdingen Ormer Dadesen i Dale Syssel, og af

Norder-Fjerdingen Joen Joensen i Eyefjords Syssel, og

haver enhver af Laugmændene at drage Omsorg for,

at enhver af disse Sysselmænd, som de herudi skal

consulere, vorder meddelt et Exemplar af de allerede

samlede og forhen ommeldte Concepter, isærdeleshed

og allerforst de, som vare saa langt fra Laugmændene

boende, at de ikke saa ofte og beleiligen kunde samles
-

r

-
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med dem, som der boede dem nærmere, og naar da

bem*" Sysselmænd, sqm igjen kunde consulere andre,

der havde nogen Kundskab i Lov og Ret, og give dem

Gommunication af de fra Laugmændene erholdte Gon-

cepter, havde samlet Noget, som de formeente burde

annoteres eller forandres, kunde de efterhaanden enten

selv, eller ved Bud og Leilighedj som kunde gaae

dem imellem, tilstille Laugmændene det, som da, efter

at have confereret det med sine egne Remarquer, ved

deres Nærværelse paa Althinget (hvor de forbem*" fire

Sysselmænd og maatte mcide) kunde conferere med
hinanden over det, som enhver af dem baade selv og

ved Hjelp af Sysselmændene havde observeret, og der-

paa forelægge det den hele Forsamhng af Betjentere

og Sysselmænd til nærmere Overveielse, ved hvilken

Conference
, saavel som ellers

,
Landsthingsskriveren,

som du dertil haver at beordre, skal gaae dem til-

haande og i Pennen forfatte hvad som da blev sluttet

og fastsat, saavel som og hjelpe Laugmændene i at over-

sætte det islandske Concept paa Dansk, paa det en

dansk Translation, naar det hele Project engang blev

færdig og hidsendt, kunde medfolge. Imidlertid, og

indtil den nye islandske Lov bliver færdig, og af Os

allern. approberet, ville Vi herhos allernaad., at Ind-

byggerne og vedkommende Rettens Betjentere skal i

alt f()lge den gamle Lov og de saa kaldede Retterboder,

eller til Landet udgangne Forordninger, undtagen for-

saavidt FormaHteten og Processernes Maade angaaer,

dermed skal det efter den Norske Lovs Indhold til

videre forholdes, ifølge af den kongelige Anordning,

som derom allerede er bleven gjorte Derefter du dig

1732.

2. Mai

O Ved den lier paaberaabte kongelige Anordning om, hvor-

vidt Norske Lov skulde gjelde i Island, kan kun være
meent Inslructionerne for Amtmændene og Stiftamtmæn-
flene i Island

,
navnlig Fubrmanns 30. Mai 1718 § 3 og

Råbens 27. April 1720 § 4.
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<732. allerunderd. haver al rette, og om alt Foreskrevne den

"T^jT fornodne Anstalt strax at gjdre. Befalendes &c. Frede-

rlksberg Slot den 2. Maji Anno 1732\

20. Juni.
Reiskript til Biskoppernej ang. Skolevæsenets

Reform. CFrederiksborg) 20. Juni 1732 ^ —
Sieil. Tegn. LXVH, GIG"—612; Rubr. hos Fogtm. IV. 1, 70.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Vi have allern.

forhen givet dig tilkjende Vores allern. ViUie, næst

Guds Bistand, al see Vores Universitet i Vores kongel.

Residentsstad Kjdbenhavn saaledes forbedret og ind-

rettet, at Lærerne, saavel som deres underhavende

Studerende, kunde enhver vide deres Pligt og den med

allerslorste Vindskibelighed fyldestgjore : til hvilken

Ende Vi el alene have allern. gjort en Begyndelse med

de Anstalter til Forbedring i Professorum Lon og Ind-

komster, samt til Bibliothecæ Istandsættelse, men end-

ogsaa udi en ny af Os allern. publicerede Fundation

indbefattet alle de Poster, som hdre saavel i Alminde-

hghed til Universitetets Forbedring og Gonservatiori,

som i Særdeleshed til alle oe enhver, hvilkesomhelst

deraf ere Lemmer, deres Embeder og Forretninger,

saaledes som Vi ajlern. ville, at de samtlige, Docentes

saavel som Discentes, sig efterdags skulle forholde,

baade i den daglige Oveise med Læsningen og in

Examinibus, saa ogsaa i alt hvad til Disciplinam academi-

cam med videre er henhorende; samme Vores Funda-

I Anledning af dette Reskript- har Ocksen under 3. Mai

1732 skrevet Laugmand Magnus Gislason angaaende L^v-

arbeidets Fremme. Dette Brev findes endnu i Stiftamts-

Arcliivel i Island A. 30; Bemærkninger af Sysselmændene

porsteinn Sigur&sson og J6n Jonsson findes sammesteds,

A. 30 og 32, deels i »Annotations- Protokol over Lovcon-

ceptel«, deels særskilt (jevnf. Reskr. 7. Mai 1735 og den

dertil foiede Bemærkning).

^) see Reskr. 25. Juni 1735.
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tion Vi allernaadigst dig herhos tilsendier, paa det du 1732.

allerund. kan drage vedbbrlig Omsorg for, at deu til 2u. Juni

Rectores og andre udi dit Stift, deres Kundskab maa

gelange, paa det de kunde vide sig derefter allerund. •

at rette, til det almindehge Bestes, saavel som deres

egen Befordring. Og som Yi af adskillige Omstændig-

heder noksom er bleven vidende, hvorledes Skole-

væsenet overalt i Vore Riger ligesaa vel behover en

alvorlig Forbedring og Rettelse, som Universitetet, og

at det ikke vil være gjorligl for Lærerne paa Universi-

l-etet, at udrette deres Embede til nogen retskaffen

Nytte for Ungdommen, med mindre Fundamenterne ere

f(3rst tilstrækkeligen lagde i Skolerne, hvorpaa videre

derefter skal bygges: saa er hermed Vores allern. Villie

og Befaling, at du, saasnart mueligt være kan, til Os

allerund. indsender din nOie Eragtning, hvorledes du

formener sligt best at kunde foranstaltes, og hvadsom-

helst du kunde have i Tanke at maatte være tjenligt

til Skolernes Opkomst, i Synderlighed det, som angaaer

Ungdommens bedre Education og Underviisning i Guds
Ords Kundskab, med de fornodne Sprog og Videnskaber,

og tillige allerund. anmelder de Mangler, du hidindtil

maatte have observeret, enten in Præceptis og Metis

scholasticis, eller i andet, hvorpaa derved nogen bedre

Indretning mueligen kunde være at raade Bod; hvorved

du og ligeledes allerunderd. haver at indberette, hvor-

^ange Skoler i dit Stift findes, .hvormange l^ærere i

enhver, samt hvad Indkomster til Docentes, Stipendia
W Disciplerne eller andre Beneficia dertil ere henlagde.

Hermed skeer Vor Villie. Befalendes &c. (Frederiks

l»org) den 20. Junii Anno 1732.

i'^il Mag. Joen Arnesen over Skalholt Stift paa Island;

~" Herr Steen Joensen over Hole Stift paa Island \

O Under s. D. udgik ligelydende Reskripter til Biskoppsine

> Fyen og Jylland, hvorimod de ogsaa hermed stemmende
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1732. Kongelig Resolution ang. Oprettelsen af et

15. Decbr.
gi^j^^t Compagttie til den islandske Handel. Frede-

riksberg 15, Decembr. 1732. — I Rentek. Forestilling

af 4. Decembr. bemærkes, iit Interessenterne iiavde klaget over,

at den islandske Handel »udi saadan slet Tilstand var forfal-

den, at det var dennem umueligt Jængere derved at forblive",

med mindre de fremfor andre iik megen Leverance til Flaaden

af Kjod og Fisk, samt Eftergivelse af den halve Forpagtning

for 1731 og de 4 folgende Anr. Dette havde de alierede an-

draget i Slutningen af forrige Aar og i indeværende Aar gjen-

taget, (lydermere forestillende den befrygtende almindelige

Undergang, saavel for enhver især af Interessenterne som for

den ganske islandske Handel , naar Forpagtningen engang

exspirerte», og det eneste Middel de kjendte var, at oprette

et vel funderet Interessentskab paa 10— 12 Aar, mod 8000 Rd.

aarlig Afgift, og anholdt de om , at Nogen fra Kammeret

maatte sammentræde med Stiftamtmand Ocksen for at anhore

deres Propositioner desangaaende. I den Hensigt, og især for

at sikkre Kongens Interesse mere end ved de nu efterhaanden

faUerende Interessenter, havde Tliott traadt i Conference med

Ocksen og dem, og var da fra deres Side fremlagt en Conven-

lion, hvori de alle vare enige med Undtagelse af Witus Biering

og iians Broder Andreas Matthiesen for Patriksfjord og Buden-

stad, som havde erklæret sig mod det liele Project, og da

Kammeret paalagde dem at erklære, om de vilde tiltræde det

sluttede Compa.unie, eller fratræde deres Octroy, svarede de,

at de vilde ingen af Delene, men at de holdt dem til den dem

meddelte kgl. Octroy. — Kammeret bemærker, at de nuværende

Interessenter i den islandske Handel stricto jure skulde ved-

blive Forpagtningen for 12083 Rd. aarlig til 1735 Aars Udgang.

Paa den anden Side vare de islandske Varer, deels ved Inter-

essenternes Uenighed, deels ved den almindelige Fred, sunkne

i Priis og Handelen forfalden, saa at, hvis Forholdene vedblev

saaledes, »var det storligen at befrygte, ikke alene at Eders

Majestet formedelst Bankerotter og Uformuenhed vilde komme

til selv at lade de fleste Havne beseile, ligesom allerede i Aar

med Holmens og Husevigs Havner skeet er, og tilkommende

med Orebak og Slichelsholm ufeilbarlig vilde skee, hvorved

Reskripter til Biskopperne i Sjælland og Norge ere daterede

Fredensborf' den 13. Juni 1732.
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ikke kan være andet end Tab» ; men ogsaa, at Interessentertie 1732.

vilde blive saa ruinerede, iit ingun vilde blive tilbage ved Ti- 15. Decbr.

dens Udlob, som vilde overtage Handelen, hvorved storre Tab —
var at befrygte. Uagtet Indvendingerne mod et samlet Com-

pagnie, som vare fremsatte i Aaret 1704, 1705 og 1706, og

uagtet det 1723 strandede paa Interessenternes Uenighed,

hvilket Bjeringerne paaberaabte, «saa er det dogFornodenheden

selv, som efter nuværende Omstændigheder dertil raader». —
Grundene for det sluttede Compagnie hentes fra Hensyn til Ron-

gen, til Interessenterne og til Islænderne: Kongen
kunde ikke lide Skade, da Interessenterne hæftede alle for een,

og var Summen end mindre, var den vis, og kunde stige, som

for, da den blev (1702) nedsat fra 13,670 li! 8000 Kd., steg

den 1706 til 20,190 Rd. — Interessenterne maatte selv

see sig for, om de vandt eller tabte, men sandsynligviis maatte

de, som bekjendte med denne Handel, selv bedst vide deres

Interesse.'— »Islands Indbyggere alene kunde synes herved

at komme under storre Tvang end tilforn ved Se))arathandel, i

Henseende til at et Interessentskab er ikkun at ansee som een

Kjobmand, da det Beneficium, som de nu have, naar de ikke

paa een Havn kan faae gode Vare, da at gaae til en anden, af

sig selv ophorer. Men ligesom lndl)yggerne paa den ene

Side herved kunde staae nogen Hazard, ikke alietider med saa

dygtige Vare, som skee burde, at blive forsynet, hvorimod dog

kan og bor tages alle mulige Præcautioner , saa lob de pna

den anden Side langt storre Fare, nemlig for aldeles paa mange

Steder at fattes de nodtcirftige Levnetsmidler, om Landet, naar

denne Forpagtning exspirerede, ikke fremdeles herfra skulde

vorde beseilet, hvilket uden et Compagnies Oprettelse næppe

staaer at haabe — thi om det endda blev Fremmede tilladt

Island at besegle , hvilket vi dog allerunderd. holde for

ingenlunde at burde skee, saa er det dog ikke at supponere,

at de det vilde gjore uden paa de Tider og de Steder, hvor og

naar Ivoget staaer at vinde, ikke heller at de skulde ville vecl

indfaldende Misvæxt give Indbyggerne den Credit, som et Com-

pagnie er forbunden til, endog naar ingen Vare af dem er at

bekomme«. — Brodrene Bjering havde vel ikke villet indlade

sig i et saadant Compagnie, og uden deres Tiltrædelse kunde intet

sluttet Interessentskab existere; men uagtet deres Octroy gjaldt

til 1735 ind-, og uagtet Intet var dem at paasige, «saa dog»,

da «nuværende Oetroyer ustridigen ere oprettede og givne

til Landets Conservalion og Interessenternes Beste», og alle
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1732. de ovrige Interessenter holde for, at hvis ingen Forandring

15. Decbr. skulde skee. «vilde deres, som eiideligen og Landets Ruin ufeil-

'^^^^^ barligen paaf61^;eo, vilde Rammeret tilraade, at de enten skulde

paalæ^i;es at træde ind i Interessentskabet eller afstaae deres

Havne, især da de ikke kunde angive noget Middel til, »hvor-

ledes denne Handel ellers staaer at eonservere». Landet kunde

blive forsynet, og Kongen forsikkret hans Afgift ogLandskyld.

— Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. U, GT.

I Henseende til den Forfald, hvorudi den islandske

Handel skal være geraaden, samt endeel af Interessen-

ternes derved foraarsagede slette Tilstand, saa og paa

det "Vi i Fremtiden kunde vorde forsikkret, saavel al

Landet tilbcirligen bliver forsynet, som og, at Vores Af-

gift og Landskyld rigtig bekommes, approbere Vi i alt

Kammerels allerundei^danigste Betænkende, og bevilge

allernaadigst, at de islandske Interessentere fra nu-

værende Forpagtninger, at regne fra Aarets Begyndelse
'

1733, maa løslades, og dennem derimod, som sig alle-

rede have angivet
j

og hvem de herefter med sig i

denne Handel maatte indtage, den forlangede Octroy

med de anforte Forandringer paa 10 Aar allernaadigst

meddeles, imod aarlig Afgift 8000 Rd. Groner til Vores

Cassa prompte at betale, samt Falkene fri at hidbringe,

til hvilke begge Dele, saa og at Landet forsvarlig vor-

der forsynet, de Interesserende een for alle og alle for

een h'6v være forpligtet at indestaae og svare; saa er

og Vores /illernaadigste Villie og Befaling, at Commerce-

raad Biering, tillige med hans Broder Anders Mathiesen,

som mied de andre ikke derom er bleven enige, paa-

lægges, enten med de nye Interessentere at indtræde,

eller og deres Hafne til dennem at afslaae, hvorpaa de

sig inden 8 Dages Forlab have at erklære. — Udi

Cvrigt hvad Gonventionen angaaer, da tillade Vi ei

aleneste dem samme imellem sig at oprette og for-

andre, saaledes som de for Handelens Opkomst og

deres eget Beste forneden eragte, saa længe derudi

ei noget indf(3res, som imod den dennem allernaadigst

meddelende Octroy samt Lov og Forordninger maatte
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være stridig, men Vi ville endog , naar de det aller-

underdanigst begjere, saadan mellem dem gjorte Gon-

1732.

f5. Decbr

vention ved Vores Confirmation selv allernaadigst stad-

r

fæste. Frederiksberg Slot den 15. Decembr. 1732.

Octroy for dea islandske Handels Interessenter-

Frederiksberg 3. April 1733. — Sendt til Island

med Rentek. Skriv. 5. Mai 1733 (Isl. og Fær. Copieb. 2004,

Lilp.F, Nr. 623), som befaler at den overalt skal publiceres, og

navnlig indskjærperaarligt Syn af Cargaison-Varernc. Publiceret

paa Althinget og indfort i Althingsbogen 1734 Nr. x; to veri-

ficerede Copier i Rentek. Archiv; «ujournaliserede Sager, Is-

land vedkommende, Nr. 2, for 1728— 1740», den ene paategnet

,at være læst i Lnugtbingsretten 12. Juli 1734, den anden at

yære tbinglæsl i Bardastrands Syssel.

Vi Christian den Sjette de. G, A. V., at som Vi

allernaadigst ere kommen udi Erfaring, og ugjerne har

maattet fornemme, hvorledes den islandske Handel, især

nu paa nogle Aar, til de. derpaa Handlendes store Skade,

og for endeel til ydersic Ruin skal være dreven, efter-

som de det ved deres til Os indkomne Supplique klage

ligen have foredraget, med allerunderdanigst Bon og

Ansiigning, det Vi, istedenfor at samme Handel hidindtil

ved particulaire Forpagtninger, under separate Interes-

sentere er bleven fprsjunet, allernaadigst ville tillade og

befale, at den efterdags for en vis Tid ved et vel ind-

rettet slutte t So ci e t et eller Interessentskab maatte

etableres, altsaa have Vi og, i allernaadigst Considcration

saavel til Handelen i sig selv, som og til fndbyggernes

de derpaa Handlendes Bedste og Opkomst, aller-

naadigst funden for godt at anordne og befale, ligesom

Vi og hermed allernaadigst anordner og befaler: det for-

bemeldte Islands Handel og Beseiling udi et vel indrettet

sluttet Societet eller Interessentskab skal fortsættes paa 10

Aars Tid, at regne fra 1. Januarii-1733 til Aarsdagen 1743,

hvortil Vi efterfdlgende Privilegier all ern. ville meddele:

1) Handelen ville Vi allernaadigst overlade til efter-

skrevne, som ere den islandske Handel kyndige, og

derudi forhen have været interesserende, samt sig med
B. 10

1733.

3. April.
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1733. hverandre, efter det til Os allerunderdanigst indkomne

3. Aprils Project, til Convention og Forening imellem dem have
^'^^"^""^

oprettet, nemlig Os elskelige Else sal. Mathias Pedersens

og Ghristiana sal. Jens Lassens, samt Maren sal. Chri-

stian Paulsen Fyhns Efterleverske, saa og Margrethe

sal. Jbrgen Windekildes; item Vores Raadmænd udi

Vores kongelige Residentssfad, Os elskelige Nicolai Bur-

mester, Niels Henrichsen, Hans Henrik Konnemann og

Gregorius Nielsen, saavel som Vores Byskriver, Borgere

og Indvaanere sammesteds, nemlig Jacob Ursin, Cliri

slopher Jensen Lund, Hans Jcirgen Soelberg, Jacob

Nielsen, Niels Birch, Henrik Michelsen Lund, Hermann

von Lenckerken Klocker, Peder Ai^edsen, Christian

Pedersen Borup, Andreas Munch, Peder Schou, Peter

Fæddersen, Jorgen Knap, Mogens Christensen, Povel

Birch, Hans Ilenrich Bech, Andreas Rotenburg og Jens

Christian Lassen, samt alle nuværende Interessenter,

som i dette Societet nu strax ville indtræde, saa og

Andre, hvem de ellers selv finde fornoden og bekvem

med sig i Handelen at indlage, af Vores eedsvorne

Undersaatler, som ere Kjobmænd og Borgere udi Vores

kongehge Residentsstad Kjobenhavn; og maa de ingen

Fremmed eller Udlændisk, enten Hamborger, Lybecker,

Holstener eller Andre, som horer under det keiserlige

Advocatorium eller nogen anden fremmed Puissance,

med sig i Handelen til Interessent antage, men alene

de, der, som meldt, ere Vores eedsvorne Kjobmænd

og Borgere i Kjobenhavn. — 2) Udi fredehge Tider

maa ingen andre Skibe fragtes til Havnernes Beseigling

end denj, som virkelig her i Staden hjemme horer,

hvortil Skipperne og Styrmændene her ere bosatte,

holder Dug og Disk og ere Vores eedsvorne Undersaatter,

naar saa mange bekvemme Skibe, ^iom til Havnernes

Beseicling behoves, her ere at faae, eftersom Vi aller-

naadigst ville have denneVoresResidentsstadslndvaanere

ved den Handel og Seilads fremfor Andre præfereret;

men naar ikke bekvemme Skibe her i Staden, efter Pro
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, poiiion og Havnerues Beskaffenhed, ere atfaae, tillades 1733.

Societetet at fragte andre Vores eedsvorne Undersaatters 3. April.

Skippere og Skibe; dog skal Societetets InteressenterCj

naar Gud dem med den nuværende onskelige Fredstid

velsigner, være forbunden, af yderste Flid og Evne at

see derhen, at saa mange Skibe her paa Stedet kan

tillægges, som til Handelens Fortsættelse behoves, siden

saadant kan geraade til deres og det almindelige Beste;

men om Vi med andre Potentaler udi Krig skulde blive

begreben, og Skibene ei her vare at bekomme, da

maa det dennem være tilladt, at fragte dem fra andre

Riger eller Republiquer, paa det at Landets Beseigling og

Providering ikke derudover skulde efterlades, dog saa

længe de mueligt, enten her eller hos andre Vores egne

Undersaatter, kan bekommes, tillades det ikke. — 3) De

Vare, hvormed Havnerne skal forscirges og sammesteds

forhandles, skal og indkjobes udi Vores Riger og Lande,

og ikke være Interessentskabet tilladt, andensteds fra

at forskrive Noget af hvis som her voxer og fabriqueres,

bvorfore og Fabriquerne her i Staden skal stræbe

at skaffe saa gode Vare, at Interessenterne kan være

dermed vel betjent, og at Indbyggerne udi Island intet

derover skal kunne have sig at besværge, samt at de kan

sælge den samme Vare lil de islandske Interessentere for

saa billig Priis som mueligt skee kan, eller de fra andre

Steder kan forskrives; men hvad Vare, som ikke her

vordergjort eller forarbeidct, maaedc, saa længe Ingen sig

her nedsætter dennem at forfærdige og levere, forskrive x

fra andre Steder og derpaa nyde fri Indførsel for Told,

Consumtion og al anden Besvær; ligeledes nyder de

deres Salt, som til Fiskeriet, samt til Saltningen og i

andre Maader udi Landet belioves, samt Meel, Brod,

Gryn, Jern, Viin, Brændeviin, Tobak, Tjære og alt an-

det, som til eller fra Landet fores og til Handelen for-

bruges, enten det her i Staden er at bekomme, eller

fra andre Steder hidfcires, hgesom hidindtil, fri for Told,

Consumtion og al Paalæg , som enten er eller herefter

10*
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1733. paabydcs kan, saa ^tillader Vi og allernaadigsl, at

3. April, naar i Tonde Rug koster her 15 å 16 Mk. Danske,

Societetet da Frihed at forundes paa saa meget frem-

med Rug til Meel og Rrod, som til Handelen behoves,

toldfri at indfore; ved hvilken forbemeldte Told-, Con-

sumtion- og anden Frihed dog ingen Underslæb maa

begaaeSj under 1000 Rdlrs- Straf til den kongelige Fi-

scum, og 500 Rdlr. til Qvæsthuset, hvortil det ganske

Societet, imod Regres til Vedkommende, bor være

ansvarlig. — 4) Og som denne Handel i Henseende til

Kjobenhavns Fordeel og Opkomst skal drives af Kjoben-

havns Indvaanere og med deres Skibe, som udi fore-

gaaende anden Post er forklaret, saa bor og, saa længe

Gud forunder Freden, al Udskibning til Island at skeo fra

Kjobenhavn og ingen andensteds; men medRetourladnin-

gernemaaede, efter gammel Skik, henseigle hvor de finder

deres Regning, og hvis som da her til Kjobenhavn eller

andre Vores Riger og Steder deraf indkommer og losses,

er ligeledes ved Indforselen, som tilforn, for al Told og

Besværing befriet; saa skal og de Vare, som fra Island

hidkomme, naar de ig^jen til fremmede Steder udskibes,

imod 1 pro Gento Told, ligesom forhen, fri passere, og

om Societetet paa een eller anden Havn i Island be-

høver at bygge nye Handelshuse, da skal det være

tilladt, saadant dertil behiivende norsk Tcimmer og Bord

i Norge . at kj5be, samt Huns at lade der sammenhugge

og for Told og al anden Besvæ.ring, Tienden alene

undtagen, fri derfra til Island at udfore. — 5) Socie-

tetet skal alene være tilladt at handle, kjobe og sælge

paa alle Havner og med de udi Landet beliggende smaa

Havnens, Baj^ers og Oers Indbyggere, hvilken Handel

de sig saa n(3ttig maa gjSre, som de bedst veed og

kan, og skal Ingen, det være sig Indlændske eller Frem-

mede, udi Landetvære tilladt at handle, enten paa Landet,

eller udi Sben^ paa 4 Mile nær Landet, hvorimod Socie-

tetets Kjiibmænd bor, under Skadens Erstattelse og an-

den vilkaarlig (Penge-) Strafvære forbundene, alle de Vare



f

OCTUOY PAA DEN ISLANDSKE HaKDEL. 1 49

lat imodtage og betale, som Indbyggerne dennem tilbringe, 1733.

al den Stund samme befindes gode og forsvarlige Kjob- 3- April,

mandsvare at være. — 6) Saa maa og Ingen, hverkea"^''^*^^^

Vores egne Undersaatler eller Andre, bruge nogen Dog^

gerie omkring Island nærmere end 4 Mile runden omkring

udenfor Landet, under Skib og Godses Forbrydelse,

hvor det antræffes; ellers hvad Vores egne Undersaatter

angaaer, som med Vores allernaadigste Tilladelse kunnø

ville bruge Doggerie 4 Mile fra Landet, dennem skal

Interessentskabets Betjentere, uden nogen Kjendelse, assi-

stere udi Nod og med al Iver befordre deres liaand-

tering, saa længe de ingen Handel i Landet eller der

omkring imod deres Privilegier foretager; dog maa be-

meldte Doggere, som for er meldt,, ikke tilhandle sig

af Landet, eller Fiskerbaadene , som ere ude at fiske,

nogen Fisk eller andet, det være sig hvad det være

vil, uden at de vil agtes og strafies som andre upri-

vilegerede Handlere. — 7) . Betrædes Nogen udi Hav-

nerne, eller nærmere Landet end 4 Mile, at drive nogen

forbuden Handel eller Doggerie, da skal deres Vare

med Skibene være confisquerede og lillnieressentskabet

være hjemfalden, mens Personerne, som der paa farer,

straffes efter Sagens Beskaffenhed paa Kroppen. Be-

, meldte privilegerede Societet eller Interessentskab maa
og Magt have, saadaune forbudne Handlere og Fiskere,

det være sig af hvad Nation det være vil, at lade an-

taste, tilhge med de Vare, som de haver med at fare, og

sig dennem, saavidt muehgt er, bemægtige og opbringe,

og for Retten der udi Landet fcire, at de af Amtman-
den, eller udi hans Fraværelse af næste Ovrighed, uden

*^phold kan paadommes, og hvilken , af Parterne med
samnieDom ei er tilfreds, da bevilgeshannem at indstævne

samme Dom for Admiralitetet, og det antastede Gods,

Skib og Folk at hidfcire, hvor de uden ringeste Ophold

af Admirahtetet skal paakjendes; og skal Sysselman-

den, i hvis Syssel saadan forbudne Handlere antræfles,

under Bestillings Fortabelse og anden vilkaarhg Penge-
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1733. Straf, efter Sagens Beskaffenhed, forpligtet være, med
3. Ajiril. al Magt delte Societet eller Interessentskab at være be-

hjelpelig , samme Personer eller Skibe at optage og

paakjende, dog paa Sagsogerens Bekostning. — 8) In-

teressentskabet skal og sælge og kjobe overalt i Landet ^

efter den Anno 1702 allcrnaadigst udgangne Taxt, og

det med rette Alne, Maal og Vægt, og skal de og deres

Beijente sig venlig og med god Omgjængelse imod

Landsens Indbyggere, geistlige og verdslige, forholde,

saa at Ingen -med Billighed kan have Aarsag sig over

dennrm at besværge, og skulde herefter nogen urigtig

Alen, Skaalevægt, Lod eller Bismer findes udi nogen

Handelsbod hos Kjobmanden, skal Interessenterne imod

Begres til deres Fuldmægtige og Betjenter, være for

falden udi 1000 Rdlrs Straf, hvilke Boder af Stedets

Amtmand eller nærværende Ovrighed, under deres Be-

stilHngs Fortabelse, skal paaagtes, inddrives og til fattige
^

Indbyggere efter rigtig Beviis uddeles. Hvad ellers i

Særdeleshed de Vare anbelanger, som udi Taxten ikke

til nogen vis Priis haver været at ansætte, da forbindes

Societetet herudinden saaledes med Indbyggerne at

forfare, som Billighed modforer, og de, ifald nogen be-

friet Klage desaarsage imod dennem maatte Indkomme,

ville agte at tilsvare. — 9) Societetet skal forsjune Hav-

nerne med gode, dygtige og uforfalskede Kjdbmandsvare,

og det saa rigeligen med de Vare udi Synderlighed, som

til Livs- Ophold, fornt^den Bygning i Landet, samt

Fiskeriets og Landets Arbeids Fortsættelse gjcires for-

noden, at Ingen derover kan have billig Aarsage sig at

besværge, men at hver og een kan for Betaling bekomme

det, som han beh5ver. Nnar der ellers maatte indfalde

slette Fiske-Aar, eller Indbyggerne lide Skade paa deres

Qvæg, at de ikke haver Vare i Betaling at indlevere,

maa dem ingenlunde veigres for rede Penge, eller anden

fornciielig Værdie, at nyde Meel, Liner, Baadetommer

og fornoden Fiskeredskab til deres Livs -Ophold og
^

Nærings Fortsættelse. Ydermere, om Gud straffede
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. Landet med fiskelose Aar, eller Qvæget maatie bortdSe, 1733.

saa at Indbyggerne ikke kunde kjobe det Fornodene, 3. April,

bcir og Societetets Interessentere at komme dem til Hjelp

med deres Livs Ophold, indtil de det et andet Aar af

^ Guds Velsignelse kan betale; hvilken Undsætning dog

ikke Indbyggerne maae ansee, som at Interessenterne

skulde uaderholde dem, enten de arbeidedeo^ silgte deres

! Næring eller ikke; men naar Interessenterne anskaffer

hvis de behover, for Betaling efter Taxten, og undsætter

dem, bcir de og alle arbeide og væ.re flittige, samt ikke

understaae sig, enten at sælge til Ufrihaixdlere, eller Skibs-

folkene, nogen deres Vare, imod Rede-Penge, og igjen til-

bydeKj(5bmændenesammeRede-Penge for Vare, men lige-

som Interessenterne ere forbundene at handle oprigtig med
Indbyggerne, h'6T de og være forpligtet til detsarame imod

Interessenterne, under vilkaarlig (Penge-) Straf eller deres

Midlers Forbrydelse, efter Sagens Beskaffenhed, saasom
* den Ene bor sorge for den Andens Gonservation, paa

det de alle kan nyde Lykke og Velsignelse; og skulde

da Interessentskabet, som for er meldt, ikke til For-

nodenhed forsjune en eller anden Havn med saa gode

og dygtige Kjijbmandsvare, som Taxien tilholder, og

saadant udi de farende Kjobmænds og Betjenters Over-

værelse lovlis bevises, da skal Societetet være forfalden

at svare vilkaarlig Pengestraf til 400Rdlr., mindre eller

mere, efterSagensBeskaffenhed, deFattigeog Indbyggerne

i Districtet til Deling, at de derfor deres Skade karl

opreise; men skulde det tildrage sig, at nogle af de

didbringende Vare udi Skibet paa Henreison bleve

ankomne eller bedærvede, desligeste de paa Bavnerne

efterliggende Vare maatte tage Skade, at de ei for

gode Kjobmandsvare kan ansees , skal Indbyggerne
ikke paabyrdes, samme Vare efter Taxten at antage;

til hvilken Ende den næste Sysselmand ved hver Havn
bcir, tilligemed tvende af Districtet dertil aarligen paa
Thinge udvalde og eedsvorne Mænd , saasnart noget
Skib ankommer, strax eftersee alle derudi befindende
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1733. Vare, og om nogle deriblahdt maatte findes fordær-

3. April, vede eller uforsvarlige , da derpaa at sætte en billig
""^^"^"^

og ringere Priis end den sædvanlige Taxt mcdforer,

hvorved det Interessentskabet strængeligen og under

100 Rdlrs Straf forbydes, enten noget at sælge forend

saadan Eftersjun er skeet, eller de uforsvarlige befundene

Vare hciiere ,end efter den gjorde Vurdering at afsætte.

Skulde og nogen Ovrigliedsperson imod Formodning

herudi med Nogen see igjennem Fingre, bor han der-

fore, uden ringeste Anseelse i nogen Maade, have sit

Embede forbrudt, — 10) Vores Jordebogs -Indkomster

og Landskyider, Skibs-Abatier og Mandtalsfisk, Smcirleier,

med andre Vores Rettigheder og Restancer, skal ind-

leveres til den Havn, udi hvis District Jorden ligger og

Baadene fiske, som saaledes igjen af Interessentskabet

til hvert Aars 11. December, tilhge med den aarlig ud-

lovede Forpagtnings Summa, her i Kjobenhavn skal

. betales, til den Priis, som forhen haver været, nemhg

for hver Skippund Fisk 6 Rdlr., 1 Alen Vadmel 12 Sk.,

1 Par Hoser 7 SL, 1 Td. Lax 6 Rd., 1 Td. Smor 9 Rd.,

1 Td. Tran 9 Rd., og det udi danske Croner. Hvad ellers

Landskylden paa Vestmannoe angaaer, da bevilge Vi

allernaadigst, at Vores Jordebogs visse og uvisse Ind-

' komster, med Skibs-Abatter og Fiskerie paa samme Oe,

maa Interessessentskabet overlades, paa lige Maade

som det tilforn de islandske Interessenter paa denne

Havn, ifolge af Vores .hoist sahge Herr Faders Resolu-

tion af S**"" April 1714, forundt været haver, og det udi

forommeldte 10 Aar, imod at de deraf aarhgen til Vores

Cassa erlægger 200 Rdlr. Croner, samt holder de ved

denne Oe befindende 14 Inventariibaade i vedbcirlig

og forsvariig Stand. — 11) Saa maa ei heller Interes-

senterne i Societetet uden sær Bevilgning nogen Efter-

liggere om Vinteren lade efterligge, uden alene paa

Vestmannoe, hvor Efterliggere, ligesom hidindtil haver

været Skik, til Baadenes Udgjorsel med videre, gjOres

fornoden, hvorved det og fremdeles forbliver, ei heller
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til nogen Islænder lade levere nogen Vare, dennem 1733.

om Yinleren at forhandle eller udprange, under 4000 3. Aprii.

Rdlrs Straf for hver Efterliggere eller hver Islænder, de

nogen Vare betroer for sig at forhandle, saasom shgt

ikkun foraarsager Bondens Ruin, hvorfore Ovrigheden

herover haver at holde,' al saadan Misbrug at fore-

komme; derimod maa og Ingen af Indbyggerne udi

Island, efter Kjobmandens Afseigling fra deres Havner,

være sig geistlige eller verdshge (ivrighed, eller nogen

Anden, understaae sig, at aabne eller aabne lade So-

cietetets tilhorende Huse, og der udtage eller udtage

lade enten Vare, Penge eller Penges Værd, under hvad

Prætext det være kunde, med mindre saa skeede, at

Indbyggerne formedelst en eller anden tilstrækkelig

Aarsag, eller Skibets Udeblivelse, næste Aar skulde

Hde Mangel paa Livels Ophold og ei anderledes kunde

blive hjulp ene, i hvilket Tilfælde Indbyggerne haver fcirst

at tage et lovskikket Thingsvidne om den nærværende

Fornodenhed, og dernæst scige Vores Amtmand eller

Landfoged, og om disse ere altfor langt fraværende,

da andre Vores Betjentere, for at overvære Aabnelsen,

da de til sig tager 4 af de beste, vederhæftigste og

oprigtigste Mænd i Dislrictet, som ved rigtig Vægt og

Maal Enhver sin Nodtorftighed skulle levere. Kunde

da de Trængende, hvis de i saa Maade bekommer,

formaae straxen at betale, bor ernævnte Betjente og de

hannem adjungerede 4 Mænd Betalingen til sig annamme
og Kjobmanden derfor Regnskab svare, hvis ikke, haver

de ved Kjobmandens Ankomst at tilstille hannem Forteg-

nelse paa Alt, hvis saaledes er udleveret, og det saa

noie og rigtig, som de det med hciieste Eed bekræfter.

Forseer sig Nogen herimod, da betaler" den eller de

Skyldige 500 Bdirs Straf, til lige Deling imellem Socie-

tetet og Districtets Fattige, og derforuden betaler Alt,

hvis Kjobmanden af sine Vare savner, og skal Amt-

manden slrax skaffe slige Straf-Boder fra de Skyldige

inddrevne. — 12] Interessenterne maa ingen Fiske-Baader
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1733, lioldo udi Landet, ei heller leie nogen af Landfolket

3. April, til at fiske for dennem, ikke heller maae de nedsætte
~^ Lodder udi Siranden, Landfolket til Skade, men med deres

eget Folk og Joller maa de ubehindret fiske udi deres

District, hvor det ikke skeer Indbyggerne til Indpas. ,

—

13) De som paa Vores Vegne at befale haver, være sig

Amtmand, Foged eller Andre, som Vi eragter allern.

fornoden til samme Land at hensende, skal Societetet

være forpligtet at lade fore frem og tilbage, foruden

noget Vederlag, desligeste og Landets Indbyggere, som

ville her til Riget hidreise, dog de, enten Vores Beljentere

eller Andre, som saaledes reise herimellem, b5r selv

forskaffe deres Underholdning, og maa de ingen Vare

til eller fra Landet fore, uden til deres egen Huushol-

dings Fornodenhed, langt mindre nogen Handel der udi

Landet drive, under samme Vai'es Forbrj'delse og den

Straf, som andre uprivilegerede Handlere ere under-

kastede. — 14) Hvad Mineralier og andre Rariteter af

Fisk, Fugle eller Dyr, som der udi Landet findes, skal

Interessenternes Betjentere, hvor det dennem forekommer,

holde Os til Beste, og slige Ting med deres Skibe lade

hid fore til Vores kongelige Residentsstad Kjobenhavn.

Ligeledes bSr Societetet ved deres Skibe, hvis Falke

Vi fra Island lade komme, aarligen uden nogen Betaling

frie hidbringe, og ikke alene til dennem skaffe god og

beleilig Plads, men endog fornoden Rum til det levende

og slagtede Qvæg, sanvel som Sække med Hbe og

andet, som sædvanligen medfolger og til Falkenes Un-

derholding og videre Forncidenhed udfordres. Saa b(5r

de ogsaa aarligen hen og tilbage bringe een Falkoneer-

mester og tvende Knægte, og dennem saavel paa Skibet

som udi Island, mens de ere paa Reisen, fri Kost at

forskafl'e, hvilken Falkoneerraester og Knægte nyder en

billig Foring, dog at samme ikke overstiger 10 Skip-

pund Fisk og 1 å 2 Tonder saltet Torsk. Det Skib, som

Falkene skulle fore, bor Interessentskabet saa betids fra

Island at lade afgaae, at samme udi rette Tid kunde
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ankomme og Falkene igjen vorde forsendte. — 15) Is-

lænderne skal, som meldt er, ei med nogen Anden, 3

hvem det og være maa, enlen paa Landet eller uden-

for Landet i Soen, - Havner eller Fjorder, eller nogen

andensteds være tilladt at handle, kjbbe eller sælge,

uden alene med Societetets Kjobmænd og Fuldmægtiger,

eller nogen Fisk af deres Baade at sælge, naar de med
dennem ere ude at fiske, underStraf somTaxten tilholder;

men om det hænder sig, at et Skib ikke kommer paa

sin Havn i rette Tid , eller Vårene , som begjertes,*

enten ikke vare at bekomme paa Havnen, eller og ikke

vare saa gode, at Indbyggerne udi bemeldte District

dermed kunde være fornoiede, hvilke begge Dele In-

teressentskabet dog af yderste Evne skal stræbe at

forekomme, da maae Indbyggerne soge de andre næst

hosliggende HavnersBeseiglere, og af dennem kjobe deres

Nbdt5rft; og skal Syj^selmanden af yderste Magt holde

herover, at ingen Handel skeer med Fremmede, og

ikke dblge nogen ulovhg Handel med Almuen, under

hans Bestillings Fortabelse; skulde han og selvheriraod

drive nogen ulovlig Handel, da skal han derforuden

være undergiven en vilkaarHg Penge-Straf, efter Sagens

Beskaffenhed, hvoraf den halve Deel til Angiveren skal

være forfalden, og den anden halve Deel til Societetet.

— 16) De Vare, som Islænderne udi Havnens Krambod

indleverer, skal være gode og dogtige Kjbbmandsvare,

nemlig reen, ukasten (ukassen), umalt og ufrossen Fisk, som

Blodbenene ere vel afskaaren, tre Led nedenfpr Navlen,

reen og klar Tran, gode Mandshoser og Vanter, Hoserne

^ Sjællandsk Alen lange og deres Vidde derefter, Vad-

melet 2 Islands Alen bred, og andre Vare i lige

Maade gode og dogtige. Hvis Vårene anderledes be-

findes, skal Interessenternes Kjobmænd ei pligtig være

dennem at annamme, og ellers til Handelens Befordring

skal Indvaanerne udi Island vorde tilholden at forar-

arbeide deres Uldengods vel, efter det af Kammer-
Collegio approberede Maal og Model, og levere de 4



156 OcTliOY PAA DEN ISLANDSKE HaNDEL.

1733. Parter af deres Enkelbaandsgods udi Hoser og en femte

3. April. Part i Vanter, alt dygtig og vel conditioneret, og

derfore betales efter Taxten. — 17) Paa det Societetets

Kjobmænd og Beljentere ei udi Island over deres rette

Tid skal opholdes og blive beliggende, sig selv til
^

Skade og Forsommelse, ,da skal Indbyggerne og Al-

muen paa Landet pligtig være, til Kjobmændene, hvis

de skyldig bliver, udi betimelig Tid at betale, nemlig paa *

Fiskerhavnerne inden 20. Julii og paa Slagterhavnerne

inden 22. Augusti, eller og det allerseneste 8 Dage efter

fornævnte Termin. — 1 8) Naar Societetets Interesscntere,

eller nogen af deres Betjente, Nogen udi Island kan have

at tiltale, enten for Gjeldssag eller Andet, da skal saa-

dant skee efter Landslov og Ret, og ikke anderledes,

og det uden lang og ubillig Ophold; hvormed Ovrig-

heden udi Landet skal have Indseende, som de agter

at svare, om nogen Klagemaal derover paakommer. —
19) Vi ville og allernaadigsthandthæve og forsvare dette ^

privilegerede Societet og dessen Interessenter udi deres

Handel, saa aldennem hverken af andre VoresUndersaatter

eller Fremmede nogen hidpas skee skal. — 20) Og

. , ihvorvel Vi allernaadigst ville, at alle Havne, ligesom det

hidindtil brugelig været haver, aarhgen herefter bor

bcseigles, og at et vist District, som tilforn, ved hver

Havn skal forblive, saa dog, i Henseende til, at Indbyg-

gerne mangesteds derved skal være besværgede, at

de ikke til den dennem nærmeste og bekvemmeste Havn

ere henlagde, hvilket og stor Disput, Uroe, Tids- og

Pengespilde imellem Indbyggerne og Kjobmændene skal

have foraarsaget, tillades det allernaadigst, atlndbyggerne
^

udi Landet maae vælge sig hvilken Havn de herefter be-

kvemmeligstvil ogkansoge, dog skal Samme efter oflentlig-

gjorde Advarsel straxentilkjendegive, hvilkenHavn de her-

efter vil holde sig til, saavel til Districternes Fastsættelse,

som og paa det at Societetets Interessentere derefter

med Udredning og Skibsbefragtning sig kan vide at

rette. — 21) Efter Vores hoistsalige Herr Faders, alier-
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naadigste Resolution af 3. Februarii 1721 bliver Inleres- 1733.'

sentskabet forbuden, ei nogen islandsk Uld at udfore 3. April,

til fremmede Steder, forend det Os allerunderdanigst er
^'"^

tilbuden, .om Vi samme til Vores Manufactur kunde be-

hOve. — 22) De fragaaende Forpagtere skal, saa snart

^ skee kan og uden Ophold; levere til Socieielets Interes- .

sentere en rigtig og special Forklaring over deres paa

^

Havnerne eftcrliggende Gods, hvilket de udi Societetet

tiltrædende Interessentere skal imodtagé efter deri

Priis, som samme Vare, efter deres sandfærdige Reg-

ninger og Boger, ere indkjobte for, og med paagaaende

Omkostninger og Fragt, haver kostet dem der udi Landet,

undtagen Kornvarene, hvilke, i Henseende til den For-

skjel paa Prisen, hvorfore de ere indkjobte, og nu der-
I

paa her i Staden befindes, skal betales efter Prisen,

som haver været de trende forlcibene oa dette inde-

værende Aar, hvilke 4 Aars Kjob skal sammenlæ.gges,

>
og derefter, for at see begge Partér, saavel den fra-

gaaende sDm tiltrædende, nogenledes holden, ansl'dåés

til V4 Part imod alle fire Aars Kjob; hvorefter Societe-

tets Interessentere samme Korn eller Meelvare antager,
I

og skal saaledes være tiltænkt, foreskrevne eftcrlig-

gende Gods at betale udi tvende Terminer, saasom den

forste til 1. Maji eller forend Skibene afseigler 1733, og

den anden Termin eller sidste halve Part, som skal staae

til Securitet for Varenes Dygtighed, atbetalestil den 1. Maji,

eller fcirend Skiberie afseigler Anno 1734. I ligeMaade be-

holder Societetets Interessentere de paa Havnerne befin-

dende Kjobmandshuse og Inventarier, efter den der paa

^
Island indeværende Aar tagende Vurdering og sættende

Priis, hvilke hgeledes til forskrevne Terminer betales, og

^or al Betalingen bliver det hele Interessentskab Gaution.

Meris skulde de tiltrædende Interessentere ikke belinde

samme Huse og Inventarier afVærdie efter Taxeringen,

og de eftcrliggende Vare ved Bonité, Tal og Vægt, samt

Maal saa rigtig, som det dennem bliver anfort, og de der-

ved finder sig fornærmet, da staaer det dennem frit for:
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1733. ved Amtmanden eller den der ved Stedet beskikkede Ov-

3. April, righed at lade udnævne Særlige, forstandige og uvillige
""""^"^^

Mænd , hvilke udi Sysselmandens Overværeise skal,

saaledes som de med en god Samvittighed vil bekræfte,

vurdere Husene og Inventarierne, samt taxere hvad de

efterliggende Vare kan være mindre end de ere an-

forte til, eller forringet udi Boniteten imod lovHg

Kjdbmandsvare og den derpaa satte Priis, som da udi

den sidste Termin af Betalingen skal komme dem til

Afslag. De paa Holmens og Husevigs Havner befindende

Huse og Inventarier annammer og betaler Societetet

efter den derpaa næslafvigte Aar gjorde Vurdering,

dog, ifald de sig derved skulde finde fornærmet,

staaer det dennem frit for, en ny Vurdering ved 8 uvillige

Mænd paa oven anførte Maade, naar Vedkommende
dertil ere kaldede, at lade skee; saa skal og de fra-

trædende Forpagtere indlevere til Societetets Interes-

sentere riglige Uestance-Ruller over deres udi Havnernes

Districter udestaaende Restancer, af hvilke Restancer,

saavidt deraf det sidste Aar til visse Folk er betroet,

skal betales til 1. Maji 1733 Va Part. og det Ovrige,

som deraf ved Skibenes Ankomst vorder inddrevet, til

den 11. Decembr. næstefter. Hvad sig de civrige Re-

stancer angaaer, da skal Interessenterne i Societetet

gjbre deres Flid, at samme inden 6 Ugers Forlob efter

Skibenes Ankomst paa Ilavnerne kan blive betalt, og

hvis ikke det skeer, skal Kjobmanden, som Havnen

beseigler, strax give en Liste til Sysselmanden med ved-

boriig Beviis derpaa, hvorefter Sysselmanden uden Op-

hold, efter allern. udgangne Forordning af 10. April 1702,

samme ved lovlig Adfærd og paa de Skyldiges Bekost-

ning hos de Formuende skal indsdge, og hvis betales,

til Kjdbmanden leveres, men over de Uformuendes Gjeld

forhverver han, til en Rigtighed for sig, paa de fragaaende

Forpagteres Bekostning lovlige Thingsvidner, til Beviis

at Intet er at faae; skulde ellers Societetets Kjobmænd

forsdmuie Restancerne saaledes at inddrive og ikke

r
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dermed lovlig omgase, at forskaffe Beviis for Misbe- 1733.

lalingen, bcir de al gjbre fuld Betaling lil II.Decembr. 3. April.

1733, og hvis at Sysselmanden skulde findes uvillig

herudi, straffes han efter forberorte Forordning. —
23) For den efterstaaende Fisk eller andre islandske

Vare, saavidt for gode, Kjobmandsvare kan anta-

ges, nyder de fragaaende Forpagtere af Societetets

Interesseniere billig Betaling, saaledes som de best

kunne enes om, men hvis de ikke skulde kunne for-

enes, bor Societetet fiire samme efterstaaende Fisk for

den fragaaende Forpagter, for samme Fragt, som de

indeværende Aar betinger for sit eget, dog at det ei over-

gaaer 'Va Part af et Skibs Ladning, — 24) Og ligesom

Interessentskabet nu, efter foregaaende 22. Post, skal

fornoie og afbetale de fratrædende Interessentere deres

udi Island efterliggende Vare, Huse^ Inventarier og

Restancer, saa skal og Efterkommerne, om Interessent-

skabet skulde ophore, betale til Societetets Interessentere,

naar de fratræder Handelen, forbemeldte Huse, Inven-

tarier, efterhggende Gods og Restancer, paa samme

Maade som næst forber(5rte 22. Post tilholder og for-

klarer. — 25) Med forskrevne Conditioner og Vilkaar

maae Societetets Interessentere bruge denne Handel udi

10 Aar, at regne fraNyaar 1733 til Aarsdagen 1743, imod

den deraf udlovede Forpagtnings-Afgift aarhg 8000 Rd.

Groner, samt Vores Falke uden nogen videre Betaling

aarligen fra Holmens Havn at hidbringe, hvilke otte

- Tusinde Rigsdaler Societetet til hvert Aars 11. Decembr.

udi Vores Zahlkammer prompte udi Danske Groner skal

erlægge og det uden. nogen Befrielse enten for Misfangst

af Fiskerie, ved den gronlandske Ises Forhindring eller

Vanheld med Qvægets Bortdod, eller i andre Maader,

undtagen om Krig skulde indfalde, at deres Skibe af

Fjenden blev borttagen eller ruineret, og Sligt noksom

bliver beviisligt gjort, da Interessentskabet, som Ulykken

i saa Maader trætFer, sig Moderation i Forpagtningen

efter Sagens Beskaffenhed kan have al forvente. —
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1733. Vi ville og allernaadigst have Interessentskabet for-

3. April, sikkret, at dersom Krig skulde paakomme, deres Skibe

^'^'^da med Convoy til og fra Island i rette Tid i Maji Maaned

skal vorde forsjunet, hvilken Tid de da skal være fær-

dig, eller betale Omkoslningerne, om Convoyen sig

længere efter dennem maatle opliolde. — Overalt skal

det hele Societets Interessentere, een for alle og alle for

een, være Os suffisant og skadeslos Gaution saavel

. foc Havnernes Pro^^dering, som udi forberorte Ociroyens

9. Post er meldt, som og for den aarlige Afgift ogFor-

pagtningssumma, samt hvis de af Vores Jordebogs-Ind-

komster i Island have annammet og efter den 10. Post

skyldige ere at svare; derimod skal Interessentskabet

hos dem, eller de af Societetets Interessentere, som ikke

for sig selv kan eller vil svare, udi de Skyldiges Midler

og Effectcr, saavidt som til denne islandske Handel

henhore, nyde samme Forslkkring og Ret, som Vi selv

efter Vores allernaadigste F,orordning for Vores egne

, Fordringer b5r have, saa at Hovedmændene ikke maa

pantsætte sine udi Interessentskabs-Handelen havende

EfFecter og Portioner, værende sig uforhandlede eller

tilkjobte Vare, Inventarier og Handelshusene , eller Re-

stancer i Landet, men samme at være og forblive

uforpantet til Interessentskabets skadeslos Sikkerhed,

dog at det strax til Alles Efterretning bliver offentlig

bekjendtgjorf, saadaq Pantsætning herefter at være for-

buden og ugyldig. Og som Interessenterne udi Socie-

tetet Os saaledes, baade for Vores aarlige Afgift og

Landets forsvarlige Providering, haver forsikkret og sig

til Os forpligtet; saa maa Ingen, uden deres Viliie og

Samtykke, udi Handelen eller Societetet med dem ind-

lades. Hvad Interessenterne udi Societetet videre kan

finde forn5den til denne Handels Flor og Gonservation,

og det gemene Reste iillerunderdanigst for Os at soge

og andrage, ville Vi allJbnaadigst, efter dessen bilhgBe-

skafTenhed, see befordret og bevilget; saa tillade Vi og

allernaadigst, at Societetets Interessentere saadan Gon-
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vention, som de for Handelens Opkomst og deres eget 4733,

Beste fornoden eragler, saa længe derudi Intet findes '^^^j
stridigt imod Vores Love og Forordninger, og den dennem

allernaadigst meddelte Octroy, imellem sig indbyrdes

opretter og efter forefaldende Omstændigheder foran-

drer; hvilken Forening, naar den af samtlige Interes-

senter er samtykt og underskrevet, skal være ligesaa

gyldig og af samme Kraft ansees, som den af Os

allernaadigst var confirmeret. — Thi forbyde Vi Alle

og Enhver, være sig Vores egne Indbyggere eller Frem-

mede og Udenlændske, fornævnte forhen specificerede

Interessenter udi Societetet, og hvem de ellers herefter

med sig maalte indtage, eller deres Arvinger, som saa-

ledesere privilegerede, nogen Hinder, Forfang eller Indpas

udi denne deres Handel ogTrafique inogen Maade atgjore^

Givet paa Vores Slot Frederiksberg den 3. Aprilis 173S,

Rentekammer -Skrivelse til Ovrighederne i 5. Mai.

Island^ ang. Landets Inddeling i Handels • Distri-

cter, Varenes Besigtelse m. v. Khavn 5. Mai 1733.

— Rentek. Isl. og Færo. Copieh. 2004, Litr. Nr. 623.

Interessenterne udi den islandske Handel haver for

Hans Maj' allerund, andraget, hvorledes den islandske

Negotie, især paa nogle Aar, til stor Skade og Tab for

de Handlende ved separate Interessentere er dreven,

og derfor allerund. anholdet, at samme Handel ved et

vel indrettet Societet eller Interessentskab maatte eta-

bleres; thi haver det allern. behaget Hans Maj', saavel

i Henseende til de islandske Indbyggeres Gonservation

og Notte, som til Handelens Opkomst og Interessenter-

nes Bedste, ved ergangne Resolution af 15. Decembr.
1732 allern. at bevilge, at bem*' Handel under et samlet

Compagnie udi 10 Aar, fra dette indeværende Aars \
^

Begyndelse, de Interesserende saaledcs maa forundes,

som hosfblgende Copie af den dennem meddelte allern.

Octroy de Dato 3, April næstafv, udviser, hvilket eder
herved forstændiges, til den Ende, at 1 paa ethvert

li.
' 44
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1733: Thingsted^ udi N. N. Syssel, efter foregaaende Tillys-

5. Mai. ning, til Alle og Enhvers Efterretning straxen haver at

læse og forkynde, samt Ord efter andet udi Syssel-

Protokollen at indfcire, og samme, med behorig Paa-

tegning om Forkyndelsen for ethvert Thingsted især,

os derefter al tilbagesende, da I ellers, udi allerund.

Folge af berOrte Octroy, eftcrskrevne tvende Poster
I

saaledes haver at iagttage, nemlig: 1) Ved den 20. Post

er* allern. bevilget, at Indbyggerne maa vælge sig hvilken

Havn de herefter bekvemmeligst vil og kan soge, saa-

som de ved Districternes Inddeling mange Steder skal

være besværede, idet de ei har maattet soge den den-

nem nærmest beliggende og bekvemmeste Havn; dog

skal samtlig Indbyggerne, efter gjorde Advarsel, strax

tilkjendegive, hvilken Havn de herefter vil holde sig

' til. saavel lil Districternes Fastsættelse, som og paa det

Compagniets Interessentere derefter med Udredningen

og S'kibsbefragtningen sig kan vide at rette; Ihi haver

I, naar Almuen ved Octroyens Publication sig paa Thin-

gene indfinder, straxen at æske enhvers positive Er-

klæring, hvilken Havn de, som meldt, herefter vil soge

og holde sig lil, som I da n6ie haver at optegne, og

derover en special og tydelig Forklaring forfatte, hvor-

ved Indbyggernes Bopæl, samt de Forandringer, som

imod Districternes forrige Inddeling og efter Almuens

nu gjcirende Erklæring kan forefalde, noiagtig vil an-

fejres, hvilken Forklaring saa betids fra Amtmanden vil

indsendes, at Kammeret den igjen fra hannem med de

afgaaende Skibe dette Aar, om muehg er, kan erholde,
I

'3 1 Skrivelsen til Amtmanden, ang. Grindavigs og Boesands
|

(Basenda) Havne, befales, at han skal lade Ociroyen «ved

indeværende Aars Allhing, efter foregaaende Tilvarsel, til

Enhvers Efterretning offentlig læse og forkynde, samt Ord

efter andet i Althings- Protokollen indfore, og, naar sligt

er efterkommet, en ligelydende Gjenpart deraf, med Laug-

mandens og Landlhingsskriverens paategnede Attester om

Forkyndelsen, os derefter tilstilles«. Copieb. Nr. 624.
,

I

I
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til nærmere Foranstaltning derudinden — 2) Paa det 4733.

at Landet desto sikkrere med gode og forsvarlige Vare 5. Mai.

kan vorde forsjunet, ere Compagniets Interessentere

efter Octroyens 9^* Post under Straf forbuden, ei at

sælge Noget af det til Landet henbringende Gods, for-

inden samme af eder, som Sysselmand, liilige med

tvende af Districtet dette Aar af eder strax tiltagende,

men sidén aarligen paa Thinge dertil udvælgende og

eedsvorne Mænd ere blevne besigtigede, og saavidt de

bedærvede og uforsvarlige Vare angaaer, da skal samme

efter dessen VærcHe, udi Anledning af Octroyen, taxeres;

thi haver 1, saa snart Skibet til N. N. Havn ankommer,

straxen og uden at give ringeste Anledning til billig

Klage over Ophold, med tiltagende Mænd, efter Oc-

troyens Tilhold, eder hos Kjobmanden at indfinde, og

udi hans Overværelse eftersee og special optegne, saavel

de til Landet henbringende Vare, som hvis udi Kram-

boden uforhandlet fra forrige Aar maatte være efter-

liggende, med Forklaring, hvorvidt samme maatte

befindes forsvarlige Kj(5bmandsvare eller ikke, hvorover

I da en accurat Specification med fcirste Skib til os

haver at indskikke, samt dermed saaledes aarlig con-

tinuere, saa længe denne Forpagtning vedvarer, og

dersom I en eller anden Gang, formedelst lovlig og

beviislig Forfald, saadan Forretning ei selv skulde kunne

O fstedenfor denne 1. Post skrives ti! Sysselmand Sigurd

Stephansson paa Vestmannoe : «Ved den 10. Post er

allern. bevilget, at Interessenterne maae oppebære Hans

Maj*' Landskylds-Rettigheder af Vestmannoe, imod en vis

aarlig Afgift, samt at de derhos holder de ved denne 6c
hefundene 14 Inventarii-Baade udi vedborlig og forsvarlig

Stand. Thi haver I ved Skibets Ankomst straxen med

tiltagende tvende Mænd Hans Maj*- ved bemeldte 6e til-

horende Inventarii-Baade udi den farende Kjobmands Over-

værelse at besigtige, og efler dessen Værdie taxere, samt
os derover en lovlig og tilforladelig Forretning med Skibet

i^en tilstille til Rentekammerels Efterretning herudinden«.

11*
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bivaane, da haver I straxen og uden nogen Ophold

for Kjobmanden at anordne een Laugrettesmand', .som

i eders Sted tillige med de tvende dertil udvælte og

eedsvorne Mænd de henbringende Vare kunde tage udi

Oiesjun, og derover deres Forretning meddele, som saa

paalidelig vil være, som I trtister eder til at svare,

hvorved hgeledes vil observeres, at, om nogle bedær-

vede eller uforsvariige Vare enten udi Skibet eller

Kramboden skulde befindes, at da Octroyens Indhold,

saavidt Taxeringen angaaer, vorder efterkommet, som

det er Hans Maj*' allern. Villie, at Undersaatterne med

hvis de behover tilbbrligen skal forsjunes, saa al Landet

ved dette indrettet Compagnie ikke udi nogen Maade

skal lide; dog at Almuen derimod med saadanne Vare

til Kramboden fremkommer, som for forsvarlig Kjob-

mandsgods efter Forordningen kan ansees. Saa haver

I efter Embedspligt nciie at observere alt hvis eder

saavel herom som i andre Maader udi Octroyen allern.

.er anbefalet, saafremt I ei* vil undgjelde den Straf, be-

meldte Octroy dicterer, om nogen Efterladenhed herudi

.hos eder skulde fornemmes; ligesom I og med de af-

gaaende Skibe eders Relation om Handelen og Landets

Tilstand aarlig til os haver at indskikke, paa det Kam-

meret om alt, hvis i saa Maade passerer, kan have

behorig Oplysning ^ Rentekammeret den 5. Maji n33,

O Den 2. Post er udeladt i Brevene til de Sysselmænd, som

ikke havde nogeu HandeJssteder under Opsyn, og som
vare folgende: Sigurdur Hognason i Myra Syssel; J6n

Sigurbsson, constit. i den ostre Skaplafells Syssel, og J6n

l>orsteinsson, constit. i den vestre Skaptafells Syssel. —
Havnenes Opsyn var fordeelt paa folgende Maade: Vapna-

fjords Havn til Sysselmanden i Nor&urmula Syssel (porsteinn .

Sigur?)SSon). — Rodefjords (ReySarf.) til Sysselm. i MiB-

Miila Syssel (Jens Wium). — Berutjord til Sysselm. i

Sufcur-Miila Syssel CHallgrimur Thorlacius). — Orehaeh

(Eyrarbakki) til Sysselm. i Rangarvalla Syssel (Nikulås

Magnusson). — Havnefjord til Sysselm. i Arnes Syssel

(Sigur&ur Sigurlbsson). — Holmens Havn (Reykjavik) Sys-
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Kongelig Resolution ang. Tilladelse lil Ind- ^'^33.

forsel af Pres-Tobak og Jerngryder fra Holland. ^JSL
Frederiksberg 11. Mai 1733, — ^mek. Norske

I

Relat. og Resol. Prot. 15, Nr. 30.

^ Eftersom del med Pres-^Tobaks-Fabriquen udi Yores

kongel. Residenlsstad Kjobenhavn ikke endnu er kom- ^

men til den Perfection, at det for de islandske Interes-

^ sentere til Landets Fornodenhed behovende Pres-Tobat

af den rette Sort og Bonitet derfra kan bekommes;,

saa bevilge Vi allernaadigst, at de samme ligesom til-,

fornj og indtil videre, fra Amsterdam maa lade forskrive,

saa og ligeledes Jerngryderne for dette Aar fra frem-

mede Steder at lade komme, da imidlertid Participan-

terne for de norske Jernværker h'6r være betænkt paa,

. selm. i Kj6sar Syssel (J6n HjaltaUn). — Keflevigs HavH'
' Landf. Christian Ldxtorph for Guldbr. Syssel. — Husevigs'"

^ Havn Sysselm. i Norder Syssel (Laugm. Benedikt porsteins-j

- son). ~_ Oefjords Havn Sysselm. over Oefjords Syssel (J6n;

J6nsson). — Hofsés Havn Sysselm. over Skaga fjords Syssel_

(Jens Madsen Spendrup), — Skagastronds Havn Sysselm.

over Hunav. Syssel (Bjarni Halldérsson). — Reehefjords

(ReykjarfO Havn Sysselm. over Strande S. (Einar Magn.).
'

— Isafjords og Dyrafjords Havn Sysselm. i Isafjords Syssel-

(Markus Bergsson). — Bildals og Patriksf. Havn Sysselm.

'

i Bardastrands Syssel (Teitur Arason). — Stikkelsholms

Havn Sysselm. i Dale Syssel (Orniur DaSason). — Coin-;-

tiiervog (Kumbaravogur) og Gronnefjords (Grundarf.) Havn.

Sysselm. over Snæfellsn. Syssel (Joh. Cliristoph. GoUorph),
— Stappen og Olufsvigs Havn Sysselm, i Hnappadals Sys{
sel (Steindor Helgason). — Budenstads Havn Sysselm. '

f

^ Borgarf. Syssel (SigurSur Jonsson) . — Grindavig og Boesånd-

Amtmanden (Fuhrmann). — I Skrivelse ti! Compagniet;

af s. D. (Copieb. Nr. 625) meddeles det Copie af foranforte

Circulaire, og i Anledning af dets Andragende om at maatte

erholde Privilegium paa at bruge slet Papir til alt, som

angik Compagniets Handel, skrives, at delte Privilegium

vel ikke kunde indstilles, men hvis Compagniet vilde

lade Certepartier og andet trykke,' kunde Saadamie Doku-
menter antages i Rentekammeret til Stempling..



166 Kgl. Resol. ång. Pues Tobak m. v.

efter derom allern. gjorde Anordning, at see sig her

forsynet med saadant Forraad, at hverken for de is-

landske Interesseniere eller andre Vores Undersaatter

deraf skulde haves nogen Mangel. Frederiksberg Slot

den 11. Maji 1733.

Rentekammer-Skrivelse til det islandske Com-
pagnie^ ang. Ffiring for de islandske Studenter.

Khavn 19. Mai 1733 ^ — Rentek. Isl. og Færo.

Copieb. 2004, Litr. F, Nr. 630.

Som de ved det kongehge Universitet her i Staden

nu værende islandske Studiosi andrager ved indgivne

Memorial af 13. hujus, at Compagniet skal vægre- sig

med de fra Landet hidseiglende Skibe for dennem at

lade hidbringe hvis Vare og andet, som de fra deres

Venner til Livs -Ophold kunde bekomme, ihvorvel saa-

dant forhen ved Separat- Handel dennem imod billig

Fragt skal være tilstaaet, med videre, som af Indlagte

erfares; da, siden de sig her opholdende islandske

Studenteres Tal ikkun altid er lidet, og de deunem fra

deres Venner tilsendende Vare ligeledes skal være af

ganske ringe Betydelse, at Compagniet dennem udi

denne deres Begjering kunde foie, allerhelst naar det

blev fastsat, baade at saadanne Vare ikke burde være

flere for hver Person end til 6 å 8 Rdlrs Værdie i

hbieste
, efter Landsens Priis, saa og at sHge Vare ikke

til andre end til Compagniet, dog efter her gangbare

Priis, maatte overhandles, hvorved kunde forekommes

al videre Klage desangaaende til Hans Maj', som vente-

ligen allernaadigst ikke skulde ville, at disse fattige

Studentere ved Cpmpagniets Indrettelse Noget skulde

fragaae af det, som de hidindtil .nodt haver, og de til

Livets Ophold og deres Studeringers Fortsættelse nod-

Kong€l. Resol. 11. Mai 1750; Rentek. Skr. 1. Juni 1733

og 8. April 1760.



J

Rentek. Skr. ANa. Studentebs Foring. 467

vendigen beliover, ville De os Deres Erklæring herom 4733.

tilligemed Memorialen med forderligste, og forinden
^^^""^Jg'^'^Jaf'

bene afseigler, igjen tilbage sende. Rentek. 19. Maji 1733.

Rentekammer-Skrivelse til Klosterholder Ey- ^^^^

vind Jonsson, ang. Salair for Præsten til Kirkjnbae

Kloster. Khavn 20. Mai 1733 \ — Bekjendtgjort

paa Ajthinget 1733 (Althingsb. Nr. 13). — Rentek. Isl. og

Færd. Copieb: 2004, Litr. F, Wr. 641.

Præsten Einer Halfdanson til Kirkebay Kloster an-
r

drager ved indkomne Supplique til Hans Maj* af 9.

Septbr. næslafvigte Aar 1732, at han istedenfor 5 Hundr.

eller 20 Rd., som han forbon og Kostpenge af eder som

Kloster-Forvalter forhen har været tillagt, nu ikkun skal

nyde af Værdie 6 Rd. 4 Mk., med videre, som hans

Supplique indeholder. Hvad sig nu 1) Jorden halv

[Foss] angaaer, hvilken I under Præstens Lon skal have

beregnet for SVa Rd., da fornemmes af Amtmand Fuhr-

manns indkomne Relation, dat. 24. Septbr. næst efter,

saavel som Laugmanden Kjærs over Kirkebæ Kloster-

Jorder in Anno 1728 forfattet Forretning, at samme
Jord fra ældgammel Tider til de fattige Præster udi

Skalholt Stift har været beneficeret^, og siden den alt-

saa under Klosterets Jorder ikke henhSrer, saa er I

ingenlunde befoiet dessen Afgift under den Lon at an- <

fc>re. som Præsten af Klosterets Indkomster er tillagt,

men denne og efterkommende Præster paa Kirkebæ
b(5r ubehindret oppebære den Rettighed, som de i saa •

-

Maade efter kongel. allern. Anordninger tilkommer. —
2) Anlangende Præstens Kostpenge, da, som andre

Klosterpræster efter Amtmandens Beretning nyder fri

Kost og Underholdning hos Klosterholderen, eller isteden

derfore, naar de ere gifte og andensteds boer, 8 Rd.,

vi og af Biskop Joen Arnesens Erklæring fornemme,
. _

- *

'.
'—

i

') Rentek. Skr. 18. April 1739.

') see Bochholts Brev 3. Oktbr. 1580.
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1

1733. at I selv skal have tilslaaet Præsten udi Lon og Kost-
j

'2q"^j!i^
penge 20 Rdr; saa finde vi for billigt, at slig Condilion

Herr Einer Halfdanson, som nu formedelst sin Hustrue

og Born ikke kan nyde sin Kost paa Klosteret, h'6r

accorderes, hvorefter I til hanncm disse 8 Rd. for hans

Kost aarlig haver at betale. Vi forblive &c. Rente-

kammeret den 20. Maji 17331

1. Juni. Rentekammer-Skrivelse til de islandske Stu-

denter ved Universitetet, ang. den dem tilstaaede

Foring med Compagniets Skibe. Khavn 1. Juni

1733 — Publiceret paa Althinget 1741 og indfort i AI-

thingsb. s. A Nr. 16; Rentek, Isl. og Færo. Copieb. 2004,

Litr. F, Nr. 647.'

Efter at eders til mig^ Geheimeraad von Plessen,

indgivne Memorial af 13*" Maji næstafvigt haver været

remitteret til det islandske Gompagnies Erklæring, haver ^

de paafolgende 21**" dito iblandt andet svaret: at det

enhver af eder skal blive tilladt at bekomme med de

islandske Skibe tilbage Vare for 6 a 8 Rdlrs Værdie,

efter Landsens Friis, imod en billig Fragt, og de her

ved Stedet gaaende Omkostninger, med den Gondition,

at slige Vare ikke til andre end til Gompagniet efter

gangbar Friis bliver forhandlet; hvilket til Efterretning

og Gjensvar paa ommeldte eders Memorial herved

forstændiges. Rentekammeret den 1. Junii i 733.

1734. Reskript til Kjobenhavns Magistrat, ang.
[

is^Febr. det islaudskc Compagnies Ret til Detail- Udsalg.
[

Frederiksberg 15. Februar 1734. — Rentek. Norske

Exped. Prot. 3, 638-640. i

Christian den Sjette &c. V. B. T. Saasom Dire-

cteurerne for det octroyerede islandske Compagnie sig

') s. D. er Communication herom afgaaet til Amtmand Fuhr-

niann og til Biskoppen. Copieb. Nr. 639 og 640.

') Kgl. Resol. 11. Mai 1750; Rentek. Skr. 8. April 1760.

å
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for Os allerund. haver besværget over, at Oldermanden 1731.

for Horkræmnfierlauget her i Staden, David Bernlz, P^^ "^^''''p^b^

Laugets Vegne vil formene Gompagniet i aabne Boder

at falholde og udsælge deres Vare til Huusholdninger

i smaa Partier, tagende (il Anledning Forordningen af

16. April 1681, saa og deres Laugsartikler af 10. Oktbr.

1722, hvorimod Directeurerne har forestillet, hvorledes

de islandske Interessentere hidindtil stedse upaaanket

have solgt deres Vare, som de best have kundet, baade

i smaa, saa og i store Partier, og at det er dem uden

saadan Tilladelse umueligt at continuere Handelen, m.

m., som 1 af deres allerund. Memorial, hvilken herhos

in Originali tilstilles, nærmere kan fornemme; men som

det er Vores allern. Intention, at det islandske Gom-

pagnie ved alle de Friheder, som de forrige Interes-

sentere haft haver, vorder mainteneret, saa er hermed

Vores allern. Villie og Befaling, at I begge Partier, saavel

Directeurerne for det islandske Compagnie som Older-
"

manden for Horkræmmerlauget, straxen for eder lader

indkalde, og saadan imellem dem værende Tvistighed
'

paa bedste Maade seer at afgjore, saaledes at det is-

landske Gompagnie paa den ene Side vorder conser-

veret ved deres hidtil hafte Frihed, deres Vare til hvem
og i saa store og smaa Partier, som de for got befin-

der, at afhænde, og Horkræmmerlauget paa den anden

Side ved gjdrende Accord imellem begge Parter paai

de islandske Vare nyder fremfor de andre saa billige

Priser, at det, saavel som Gompagniet, samme Varø
med Fordeel igjen til andre kunde afsætte. Hvorefter

I da eders allerund. Relation derom tilligemed forbem"

paa det islandske Gompagnies Vegne indgivne Memorial,

til Vores Rentekammer haver at indsende. Dermed
skeer Vor Villie. Befalendes eder Gud. Skrevet paa

Vort Slot Frederiksberg den 15. Februarii 1734.
•m

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen, 19. Febr.

aiig. den Norske Lovs Gyldighed indtil videre i



no Reskript ang. Norske Lovs Gyldighed.
å-

^734. Drabs og Tyvs-Sager. Frederiksberg 19. Febr,
9^Febr. — Publiceret paa Altbinget og indfort i Åltliin^sb.

lT34j Nr. 4; ligeledes publiceret i Synodalforsanilingen for

Skalbolt Stift 1734; Norske. Tegn. XXVI, 56-57; Foglm. IV.

1, 166-1C8.

Christian den Sjette &c, V. G. T. Eftersom Niels

Fuhrmann, Amtmand paa Vort Land Island, som siden

ved Dbden er afgangen, efter at du havde communi-

ceret hannem Gjenpart af Vores til dig under den 2.

Maji 1732 ergangen allernaadigst Reskript, hvorudi Vi

iblandt andet have befalet, at Indbyggerne og vedkom-

mende Rettens Betjentere paa bemeldte Island i alt

skal folge den gamle Lov og de saakaldede Retterboder

eller til Landet udgangne Forordninger, undtagen for-

saavidt Formaliteten og Processernes Maade angaar,

hvormed det efter den Norske Lovs Indhold til videre

skal forholdes, ved allerunderdanigst Forestilling af den

30. Septbr. i 732 haver forspurgt sig: 1) hvorledes med

de Sager, hvorom den gamle Lov og Retterboder, eller

der til Landet hensendte Forordninger intet melder,

efterdags skal forholdes, og efter hvilken Lov derud-

inden skal decideres, som hidindtil efter Vores Norske

Lov skal være skeet, og 2) ifald den gamle Islandske

Lov i alt skal fblges, om da og in Griminalibus der

efter ligeledes og uden Exception skal procederes, og

saaledes, iblandt andet, om Nogen, som til een Mark,

som er to Slettedalers Værdie, fOrste Gang har staalet

og siden i Tyverie igjen befindes (hvorfor han efter

Islands Lovs Tyvebalks 1. Gap. bor doe), der efter

uden videre ForspSrgsel maa henrettes og med Galgen

paa Livet straffes; saa og om deri, som trende Gange

efter hinanden har staalet til een Ore, der er omtrent

20 Skillings Værdié hver Gang, og oftere i Tyverie

befindes, skal doe; da derimod Manddrab, som ikke

mordiskviis begaaes, straffes efter Islands Lovs Mannh.

1. Cap. ikkun med Landflygtighed og 13 Markers Sigt,

nemlig 26 Slettedalers Boder, med mere deslige, som
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den Islandske Lov i adskillige Tilfælde formelder: saa

give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, efter den fra dig

herom indhentede Erklæring, allern. have funden for

got, at naar adskillige Casus kunde forefalde, som ikke

i den Islandske Lov findes ommeldte, da skal Rettens

Retjente der paa Landet ved Hjælp af de forrige i

Rrug værende Ordinantzer, Recesser, Retterboder og

til Landet udgangne Forordninger heller afgjdre Sagerne,

og i arbitraire Kjendelser alene consulere den Norske

Lov naar den passede sig, end at den Norske Lov uden

Forskjel i Flæng og tillige med den Islandske skulde

bruges, der vilde give Anledning til Confusion, idet at

een rettede sig efter den Islandske og en anden efter

den Norske Lov. Angaaende criminelle Sager, da ville Vi

allern., at saasom der paa Island haves en og anden

Retterbod eller Anordning, og i Særdeleshed den der

saa kaldede Store-Dom, som Anno 1565 er bleven con-

firmeret^ og dicterer Straf i adskillige Tilfælde af Løs-

agtighed, hvorhen de fleste Forseelser og Misgjerninger

skal kunne regnes, da skal det i deslige Sager, indtil

Vores videre allern. Anordning, forblive ved de forrige

Love og Anordninger, men i Drabs- og Tyve -Sager

skal, i Henseende til den Forskjel, "der findes imellem

den Islandske og disse Tiders Love, den Norske Lov

ftilges, indtil den nye Islandske Lov, som Vi allern.

have befalet at forfattes, bhver færdig og af Os allern.

approberet. Derefter du dig allemnd. haver at rette,

og ellers den Anstalt at foi'e, at denne Vores allern.

Refaling af Rettens Retjentere paa Island vorder aller-

underd. efterlevet. Befalendes &c. Frederiksberg den

19. Februarii 1734.

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen,

ang. Præsidiet i Overretten, Frederiksberg 5.

Mads 1734 ^ — publiceret og indfort i Althingsbogen
_ _ I

O Reskr. 7. Mai 1735.



•172 Reskript ang. Præsidiet i Overbettex.

17S4. 1734, Nr. 3; Norske Tegn. XXVI, 67-68; Fogtm. IV. 1,

5. Marts. 168-169. '

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Os

allerunderdanigst er bleven refereret en din til Os ind-

kommen allerund. Memorial af i 3. Februarii næstafvigt,

hvor\'ed du allerund. haver forestillet, at der ved tvende

* kongelige allern. Befalinger af 6. Decembris 1593 og

19. Aprihs 1704 er paa Vort Land Island anordnet en

Ret , som af Amtmanden tillige med 24 af de fornem-

meste, beste og forstandigste Mænd skulle administreres,

til at paakjende de Sager, som fraLaugmændene maatte

indstævnes, og hvilken Ret almindeligen kaldes Landets

Oberret eller Amtmands- og 24 Mands Retten; men da

denne Ret i afvigte Aar ikke er bleven bolden, siden

Amtmand Fuhrmann ved Doden er afgangen, og du"

derforuden skal have erfaret, hvorledes der undertiden

mellem bemeldte uu afdode Amtmand og de Betjente

eller Sysselmænd, som han har villet constituere til at

præsidere i sit Sted, har været Dispute, naar det en

eller anden Gang har tildraget sig, at Amtmanden

kunde have agtet sig selv interesseret i Sagerne, og

derfore ikke betjenede Retlen, hvilket endog i en

urigtige Thingvidnesag, som den 23. Julii 1732 udi

fornævnte Oberret imellem Bjarne Nicolaisen og Joeti

Isleifsen blev paakjendt, skal have givet saa meget

desmere Vidtloftighcd og Ophold. Altsaa, paa det

saadan Dispute, Hinder og Ophold i Retlens Betjening

herefter kan vorde forekommet, haver Vi, efter din Os

derhos allerund. gjorte Forestilling, allern. funden for

got at anordne og befale, saasom Vi og hermed an-

ordner og befaler,'' at i de Sager, hvor Amtmanden

herefter, formedelst en eller anden Aarsag, ikke kunde

- betjene Retten, skal Landfogden, eller i hans Forfald

den af Laugraændene, som ikke forhen haver d'6mi i

Sagen, eller og, om nogen af disse vare lovlige aair-t

sagede, da den ældste af de ved Althinget tilstede-

værende Sysselmænd, præsidere i den anordnede Oberret
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og samle de dertil fornodne Meddomsmænd, saa skal .1T34.

og Laugmændene ellers, siden de enhver for sig
^^'^"""^^TlartT

mer i det dennem allern. anbelroede District, endog i

de Sager, hvor Amlmanden eller Landfogden præsi-

derer, assistere ved Oberrettens Betjening, naar de

selv ikke maatte yære interesserede i Sagerne. Hvad

de Sager angaaer, som til næstafvigte Aars Oberret

har været indstævnt, men formedelst Amtmandens D6d
og siden ingen Ret skal være bleven holden, ikke ere

.forelagne, saa bevilge Vi hermed allernaadigst, at de

udtagne Stævninger, naar Citanterne dermed indfinder

sig, maa i dette indeværende Aars Oberret antages,

og Sagerne derpaa, om Parterne mode, efter forefin-

dende Omstændigheder afhandles, men hvis de ind-

stævnte Gontraparter, som muehgen inden Althingets

og Oberrettens Holdelse ikke kunde blive vidende om
denne Vores allernaadigstc Anordning, ikke kommer
tilstede, da skal saadanne Sager til næst paafolgende

Aars Oberret opsættes, og Opsættelsen Vedkommende
forkyndes; og angaaende dennem, som Stævninger til

afvigte Aars Oberret haver udtaget, men dermed nu i

dette Aar ikke kunde fremkomme, og altsaa maatte

finde sig foraarsagede at stævne paa ny i^en til næst-

kommende Aars Oberret, da bevilge Vi og herhos, al

de, uden at soge nogen Opreisning, maa, efter ved-

bcirlig Requisition, meddeles Stævninger, naar Sagerne

ellers fcirste Gang i Tide vare paaslævnte. Derefter du
dig allerunderd. haver at rette, og om alt forestaaende
den fornodne Anstalt gjore. Befalendes &c. Skrevet

paa Vort Slot Frederiksberg den 5. Martii Anno 1734.

Forordning ang. Besvangrelser, og det deraf 5. Marts.

paastaaende Ægteskab. Frederiksberg 5. Marts

1734 — Sendt til Island ifolge Reskr. 14. Juni 1740, og

publiceret paa Alihinget samt indfort i Althingsb. 1741, Nr.

XXVII, 1. — Sieli. Reg. 55, 298—301; Original -Aftryk hos
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1734. Hopffner; Qvart-Forr. 1733-1734, S. 22-26; Schou III,

5. Marts, 111-113.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V., at Vi have

funden for got, en og anden Articul i Loven, som an-

gaar Besvangrelse og del deraf paastaaende Ægteskab,

allern. at forandre og forklare saaledes, som folger:

.1) Dersom nogen uberygtet Dannemands Daatter,

eller Mde, lader sig uden foregaaende Trolovelse, eller

Jaord, beligge, da tage hun Skade for Hjemgjeld, og

skal hun ei kunne vinde Ægteskab med den, som

hende har besvangret, med mindre han har lovet hende

Ægteskab, forend han med hende fik sin Villie, da han

skal være pligtig hende at ægte. — 2) Ean saadan en

uberygtet Qvindes-Person, som uden foregaaende Tro-

lovelse, eller Jaord, har ladet sig besvangre, ikke be-

vise det hende gjorte Ægteskabslofte, enten med den

Person, som hun beskylder, hans skriftlige og tydehge

Forpligt, eller med lovfaste Vidner, paa den Maade,

som næstfølgende Articul ommelder, da værge den Be-

skyldte sig derfor med sin Eed og være siden anger-

los. — 3) Kjærlighedsbreve, eller Icise Ord og Lofter,

skulle ei forbinde Nogen til Ægteskab, men Ægteskabs-

løfte, naar det i ovenbemeldte Tilfælde, at Besvangrelse

udea foregaaende Trolovelse, eller Jaord, er skeet,

skal bevises, regnes alene for at være, naar en Mands-

Person under sin Haand og Seigl, med tvende bekjendte

gode Mænds Underskrift til Vitterlighed, har forpligtet

sig til at ægte en Qvindes-Person, eller og han i tvende

eller flere bekjendte gode Mænds Overværelse mundtlig

og tydelig har lovet Ægteskab, dog skal disse Vidner

om saadan mundtlig Æ^gteskabslbftelovligen fores inden

Aar og Dag, thi efter den Tid maa Dommeren dennem

ikké engang imodtage. — 4) 1 hvad Ægteskabsløfte en

Mandsperson den af ham, uden foregaaende Trolovelse,

eller Jaord, Besvangrede end haver gjort, da agtes det

ikke, eller kan komme hende til Notte, dersom han

ikke sine fulde fem og tjuge Aar endt haver. —
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5) Enke b5r ligesaavel værge sin egen Ære, som sit 1734.

GodSj og saafremt hun uden foregaaende Trolovelse, 5. Marts,

eller Jaord, bar ladet sig beligge af Nogen, som ikke"^"^^"""*^

er hendes Laugværge, da, i hvad Ægteskabslcifte hende

end kan være gjort, tage hun Skade for Hjemgjeld. —
6) Lader nogen Dannemands Daatter eller M(5e sig be-

ligge af den, som engang haver bedet om hende til

Ægte, efter den Tid, at han af Forældre eller rette

Værger har faaet Nei, da tage hun Skade for Hjemgjeld,

dog skal han give hende en hæderlig Hjemgift, efter

sin Formue og uvillige Mænds Sigelse, dersom han,

naar hun selv, eller hendes Forældre og rette Værger,

det forlanger, hende ikke vil ægte. — 7) Dersom nogen

Qvindes-Person, være sig Enke eller Moe, som staar i

nbgen Dannemands BrOd eller Tjeneste, lader sig af

sin Husbonde, hans Son, eller den han i sit Huus som

S5n, Slægt eller Svoger antaget haver og beskjærmer,

behgge, da skal hun ikke vinde noget Ægteskab, og
'

hun bor derforuden straffes, som for aabenbare Utro-

skab. — 8) Overbevises nogen Qvindesperson, som

paastaaer at vinde Ægteskab, at hun for nogen Slags

Letfærdighed har været berygtet, da bor hun derimod

med redelige og ærbare bekjendte Folks Vidnesbyrd

skjelligen bevise sin skikkelige og tugtige Opforsel paa

ethvert Sted, hvor hun sig fra sin Ungdom opholdet

haver, dersom hun ellers vil svække det hende paaforte

og overbeviste Vanrygte; og da komme hende samme
Vanrygte ikke til Hinder eller Skade i nogen Maade,
men hvis hende saadan Beviis broster, da tage hun
Skade for Hjemgjeld. — 9) Saafremt nogen Qvindes-

Person enten i Barnsncid eller for Præsten gjor nogen

urigtig Bekjendelse om sin Barnefader, da bor hun ikke

staae til Troende og kan ei vinde Ægteskab. — 10) 1

det (ivrige bor det, hvad Ægteskab og Besvangrelse ,

angaaer, i alle Maader efter Loven og de derom aller-

naadigste udgangne Forordninger forholdes, forsaavidt

ei derudi ved denne Vores allernaadigste Anordning
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.1734. er skeed nogen Forandring. Hvorefter alle pg enhver

"^"^jj^^ Vedkommende sig allerund. haver at rette. Thi byde

Vi hermed og befale Vores Stadtholder i Vort Rige

Norge, samt Grever og Friherrer, Stiftbefalingsmænd,

Biskopper, Amtmænd, Præsidenter, Borgemestere og

Raad, Fogder og alle andre, som denne Vores Forord-

ning under Vort Cancellie-Seigl tilskikket vorder, at de

den paa behcirige Steder til Allés Efterretning strax

lader læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Frederiks-

berg den 5. Martii Anno 1734.

22. Marts. lustmctioil for Joachim Henrik Lafrentz, som

Amtmand i Island. Frederiksberg 22. Marts 1734.

— Uddrag publiceret paa Allhingel og indfort i Aithingsbogen

1734, Nr. 11 (§§ 2, 4—6, 14, 15); Renlek.- Archiv. Norske

Instruut. Prot. Nr. 2, 139.

IkstructioNj hvorefter Vi Christian den Sjette p. p.

allernaadigst ville, al Os elskelig Secretaire Joachim

Henrik Laurentz, Vores Amtmand paa Vort Land Island,

sig udi samme sine Amtmands-Forretninger indtil videre

allerunderdanigst haver at rette og forholde.

K] Skal han over det hele Land observere' . . .

.

eller herefter skeer, det straxen paa sine Steder, hvor

det henhorer, tilkjendegive, og Vores allernaadigste Re-

solution være beforderlig. — 2) Om Vores hitrader

og Jordebogs-Indkomster af bemeldte Vort Land Island

haver han fra ethvert Sted al fornoden Underretning

og Oplysning udi betimelig Tid aarlig at indhente, paa

det, naar Vores Landfoged sine allerund. aflæggende

Regnskaber hannem til Attestation overleverer, han da

om enhver Post især, saavel af de visse som uvisse

Indkomster, og de udestaaende Restancer sin udforhge

og sandfærdige, Attest paa Regnskaberne og Beviserne

kan meddele, hvilke Attester ei maa være dubiose,

') det Udeladte er ordret overeensaemmende med Amtmand

Mullers Inslructioa 5. Mai 1G88 § 1.
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eller med Reservation indretlede, at dessen Rigtighed 1734.
Paa Vedkommendes eget Ansvar skulle ankomme, men 22. Marts,
ligesom han Sagerne enten rigtige eller urigtige befin-
der, vil sligt paa Beviserne noiagtig af hannem atte-
steres, til fornSden Efterretning for Vores Rentekammer
ved Regnskabernes Revision, da han og Regnskaberne
med tilherende Documenter saa belids igjen haver at
Ira sig levere, at samme af Landfogden med hvert Aars
Skibe kan hidskikkes. - 3) Dernæst skal han lade sig
være angelegen

» .
. . . stOrste Fhd forrettes, og at Alle

og Enhver sig derefter tilborligen forholde. Ligeledes
haver han nSiagtig at efterkomme Alt, hvis hannem enten fra
Rentekammeret eller andre Vores Collegier, Vores Tje-
neste og Interesse angaaende, vorder tilskreven; ligesom
han og ved sin Ankomst til Island haver at observere,
at hvis hans Antecessor, afgangne Amtmand Fuhrmann,
1 een eller anden Tilfælde er bleven befalet og ei af
Imnnem er bragt til End.skab og Rigtighed, uden længere
Ophold vorder efterlevet og fuldbyrdet. — 4) Han skal
og have tilborlig Opsjun med Justitien, at den tilborligen

administreres, og at med Formaliteten og Processernes
Drift fcilges den Norske Lovs Indhold, saa Ingen, være
sig Geistlig eller Verdshg ^ .... saa og, saavidt mueligt
er, eengang om Aaret .... selv forsegle .... og Be-
skaffenheden strax udi Vores danske GancelUe eller

Rentekammeret
til Vores nærmere allernaad. Resolution

anmelde. — 5) ^^^^ ^^^^^ verdslig Bestilling" ....
vacante Bestilling .... „di Vores danske Canceilie eller
Rentekammeret, hvor det henharer, at indsende ....
disponere. - 6) Han skal og .... og udi forefaldende

C]T ^""^^^^ Indhold saavidt mueligt sig for-

° e.— 7j Han skal og aarlig indsende til Vores Kammer-

O Mullers Instr. § 2.

') Mullers Instr. § 3.
'

p Mullers Instr, § 4.

Miillers Instr. § 6^

12
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1734. Collegium en fulcIkommenRelalion ' Underretning. —
22. Marts. 8) [som Milllers Instr. § 7]. — 9) [som Miillers Inslr. § 8].

— ^oj [gom Miillers Instr. § 9]. — 11) Han skal og have

flittig Correspondence paa alle Havne - .... ellers efter

Vores allernaadigste til Interessenterne udi Gompagniet

givne Octroy i alle Maader forholdes .... Sagens Be-

skaffenhed strax udi Vores Rentekammer tilkjendegive,

og ligesom hans Formand, afgangne Amtmand Fuhrmann,

til den Ende fra Vores Rentekammer er communiceret

Gopie af den (det) islandske Gompagnie paa Handelen

meddelte allernaadigste Octroye, saa haver han dessen

Indholdj samt hvis bemeldte Fuhrmann saavel om Di-

stricternes Inddeling som i andre Maader fra bemeldte

Vores Rentekammer er tilskreven, sig behorig al efter-

rettelig holde, samt derhos vigilere, at hvis herudi for-

medelst hans Formands dodelige Afgang kan være

efterladt, straxcn af hannem vorder fuldbyrdet; i Sær-

deleshed haver han paa hvert Aars Al- eller Landsthinge

nciie at examincre, hvorledes med Handelen omgaaes,

samt om Landet med de fornodne Vare tilborlig vorder

forsjunet eller ikke, hvorom han sin udforlige Relation

til Vores Rentekammer aarlig haver at indsende. —
12) Ligeledes haver han noie at paasee, at de Vare,

som ei udi den islandske Taxt og Forordning af 10**

Aprilis 1702 til nogen vis Friis ere ansatte, ikke af

Handelsbetjenterne, Indbyggerne til Tyngsel, for hoit

vorder taxerede, men at dermed efter Billighed om-

gaaes ifølge Octroyens S**" Post og hoistbemeldte aller-

naadigste Forordnings videre Indhold, og saafremt

anderledes skulde fornemmes, det da for Vores Rente-

kammer at andrage til videre Foranstaltning derudinden.

— 13) Han skal og have noie Agt paa, at ingen Frem-

mede '"^ .... Vore Undersaatter, men samme, om det er

O Mullers Instr. § 5.

Mullers InStr. § 10.

3) Mullers Instr. § 11.



mueligt, efter Octroyen at anholde og forfolge, paa det 1734.

Interessenterne kan nyde Handelen ubeskaaren. — 22. Marts.

14)ÅlleSupplicationer . . . allerunderdanigst Erklæring

til videre Vores allernaadigsle Resolution derover, saavel

som og over hvis som ellers fra Vores Collegier hannem

til Erklæring bliver remitteret, saa tydelig at give, at

den ikke skulde behdves anden Gang fra hannem at

kræves; han skal og i lige Maade om de geisthge Sup-

plicationer .... tegne. — 15) Og som Vores elskelig

Herr Farfader, salig og hoilovlig ihukommelse, Kong

Christian den Femte allernaadigst haver anbefalet- ....

lilbdrlig vorder forrettet og med stbrste Flid forbedret,

og saa snart mueligt Projecten deraf indsende ... be-

komme. — \6)^ I lige Maade skal han og (tillige med

Vores Foged) boe paa Vores Gaard Bessested, og den

saavel som Kirken med tilbdrlig Sjun annamme, saa og

lovligen lade taxere og beskrive dessen Tilstand og

Beskaffenhed, baade om hvis derpaa allerede kan være

repareret og bekostet, saavel som og til des Vedlige-

holdelse fremdeles kunde udkræves, af hvilken Forret*

ning han en vidimeret Gjenpart til Vores Rentekammer

haver at indsende. — 17) Han skal og med Flid er-

kynde sig om nogen Metal"* Forslag, hvorledes

han formener det Os kunde komme til Nytte og Brug,

samt hvis Os udi alle andre Maader, særdeles med
Fiskeriet og Handelens Tiltagelse og Forbedring, samt

Landets Opkomst kunde være at observere og betænk'e,

rettende sig idvrigt efter Loven og Forordningernej

saavidt de hannem kan vedkomme, saavel som og efter

hvis enten af Os selv allernaadigst, eller fra Vores

Rentekammer befalet er eller vorder. Givet paa Vort

Slot Frederiksberg den 22. Martii Anno 1734.

') Miillérs Instr. § 12.

Mullers Instr. § 13.

^) Mullers Inslr. § 15.

O Mullers Instr. § 16.

12*
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1734. Rentekammer - Skrivelse til Directeureme for

26. Marts,
islandske Compagnie, ang. Klager over Han-

delen. Khavn 26. Marts 1734. — Rentek. isl. og

Færo. Copieb. 2004, Liir. F, Nr. 753. — Dddrag-

Istedenfor Kammerel havde ventet, at Hans Maj*"

Indbyggere udi Island ved den allernaad. bevilgede

Compagniehandel soulagerede, og Handelen til deres

Beste og Opkomst efter Hans kgl. Maj" allernaadigste

Intention, samt Octroyens Indhold, vorde indrettet, i

Betragtning af den anseelige Moderation, Compagniet

udi Afgiften imod de foregaaende Aaringer er forundt,

hvilken h'gesaa vel burde komme Indbyggerne som In-

teressenterne tilgode, saa ere dog fra Landet til Os

indkommen adskillige Klager og Besværinger, at Ind-

byggerne udi af\igte Aar 1733 udi mange Maader ere

blevne betyngede, og det end mere end forhen ved

Separat-Handel skeed er, hvorved i Særdeles-

hed folgende falder al erindre:

1) At de Artikler, som ikke staae i Taxten, sælges

efter Handels Betjentenes eget Tykke til forskjellige Priser

paa de forskjellige Steder, paa nogle Steder ^'s hijiere

end paa andre, imod Octroyens S**^ Post og For. 10.

April 1702. — 2) At Compagniet paa en urimelig og

ubillig Maade nedsætter Priserne paa de islandske Ar-

tikler, som ikke staae i Taxten, mod Octroyens 8** Post.

— 3) At Compagniet ikke har tilfort Penge nok, og at

der har paa mange Steder været Mangel paa Tommer

og Jern, og Jernet saa slel, at det af selve Rentekam-

meret ansaaes for ubrugeligt, imod Octroyens 9**" Post.

— 4) At islandske Varer ikke ere modtagne i Kjcibstaden,

navnlig Slagteqvæg af Mangel paa Salt. — 5) At Ind-

byggerne er nægtet Varer mod Uldengods og Penge.—
6) At Varer, som forhen ere anseete for Kjobmandsgods,

nu ikke modtages. — 7) At Compagniet har begyndt

Handel fcjr end Varerne vare besigtigede efter Octroyens
Bud. — 8) At Compagniets Betjente ikke have villet
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oprulle, veie og maale de Varer, som skulde eftersees, 1734.

og forsomt at conservere Varerne godt. '— 9) At Expe-"^^""^^^

ditionen paa Oreback gaaer utaalelig langsomt. —
10] At Meeltonderne kun veie 12 Lispund med Træet.

— 11) At Tonder, Fjcrdjnger og andet Maal mangle

det lovbestemte indbrændte Mærke, mod Octroyens

S**" Post, samt at paa enkelte Steder manglede stcirre

Vægt, saa at der ikke engang kunde veies en heel

Tonde.— 1^)At Kramvarerne have været af forskjellig

Qvalilet og dog solgte til samme Priser. — 13) At

Skibene i 1733 ere komne saa sildig, at navnlig Fisken

er bleven bedærvet. — 14) At Tiden til Handelen var

paa enkelte Steder for kort, og Terminen for Varernes

Betaling for knap. — 15) Anholdes om, at Straumfjord

i Myre Syssel maatte blive beseilefc som Slagterhavn.

Reskript til Biskoppen over Holum Stift, -^P^**-

Steinn Jonsson, ang. Besættelse af Undirfell

Praestekald. Frederiksberg 9. April 1734 ~
Norske Tegn. XXVI, 88\

Christian den Sjette &c. V. B. T. Eftersom Sigurdur

Sigurdsen med flere af Underfelds og tilliggende Ma-

stade Annex paa Vort Land Island for Os allerunderd.

haver andraaet, hvorledes de nu ikke som tilforn med
uogen virkelig Præst skal være forsjunel, siden den
forrige Sognepræst, Herr Ambjorn Joenssen, den 18***

Martii 1731 ved Doden er afgaaeh, og det fordi hans
S5n Joen Ambjcirnsen, som af daværende Amtmand,
Qfgangne Niels Fuhrmann, blev given CoUationsbrev

paa samme Kald, ikke af dig blev ordineret til Præst,

formedelst Vores elskelig kjære Heri" Fader, salig og

hoilovlig Ihukommelse, den 11*^ Maji Anno 1708 allern.

havde bevilget, at Undirfelds Sogn maatte lægges lil

den paa Thingbre værende Præst, og omendskjbndt du
skal have erindret Præsten til Thingore Sogn at antage
disse vacanle Sogner, skal de do« have været uden
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1734. Præsi, og alene nogle Gange bleven betjent af Herreds-

^''^'^^Tp^ pi*æsterne, og det derhos saavel af din som Stiftbe-

falingsmanden, Os elskelig Henrik Ocksen de, hans

allerund. Erklæring, er bleven Os allerund. refereret,

at Sognepræsten til Thingore, Herr Olafur Gissurssen,

ei skal have holdet sig den af dig gjorte Anstalt efter-

retlig, og det miieligens formedelst et Fjeldskred, som

for nogle Aar siden er udlciben, og haver gjort Passagen

over Elven for Thingore Klosters Præst besværligere

end tilforn, naar han skulde besoge Supplicanternes

Kirker, ^et og af din Erklæring fornemmes, at der ved

ethvert af ovenbemeldte Præstekald Thingore og Under-

• felds kan underholdes een Præst. Thi have Vi efter

shg Beskaffenhed ^illernaadigst bevilget og tilladt, at

bem*' Underfelds og Marstads Kald skal herefter, som

tilforn, have deres egen Sognepræst, og er til den Ende

hermed Vores allern. Villie og Befaling, at du forder-

ligst til Os indsender dit allerund. Forslag til en Præst

for meerbemeldte Underfelds og Marstads Kald og

Menigheder. Dermed &c. Frederiksberg d. 9. Aprilis

Anno 1734.

26. April. Kongelig Resolution ang. Tilladelse til Ind-

ffirsel af Jerngryder og fransk Salt. Frederiks-

berg 26. April 1734. — KorsheRelat. ogResol. Prot.

IG, Nr. 44.

Eftersom det islandiske Compagnie ikke her. udi

Byen af Participanterne for de norske Jernværker nu

forhaanden kan bekomme de Jerngryder, som de til

Landet dermed at forsorge nodvendig behove, saa be-

vilge Vi allern., at de endnu for dette Aar samme fra

fremmede Steder maa lade komme, med den alvorlige

Befaling, at de for de tilkommende Aaringer skulle

være forpligtede i rette Tide at bestille de Gryder, som

ti^Jj4^ndet maatte behoves, hos Jernværks-Participanterne,

OjgjjgijV^,,.[(gennem deraf saadanne Modeller, som udi Is-

i
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land ere brugelige og de forlange / hvorefter da Jern- 1734.

værks-ParticipanLerne og skal være forbunden alletider ^7"^:11«« 26. April
at anskaffe saa mange og forsvarlige Gryder, som det

islandiske Gompagiiie til saadan Brug maatle requirere.

— Og som her udi Staden findes snadan Manquement
paa fransk Salt, at Compagniet befrygter det de ikke

af Vores egne Undersaatter kan vorde forsynet med
den Qvantitel

, som de deraf behover til at forsørge

Landet med i dette Aar, saa bevilge Vi og allern., at

de for denne Gang fri maa lilkjobe sig hos Fremmede,
og af hvem de det kan bekomme, saa meget fransk

Salt, som de tinder nddig i Aar til Landet at borisende,

saafremt det her hos Vores egne Undersaatter i rette

Tide ikke bliver at bekomme, men derimod skal de

islandiske Interessenler efterdags selv være forpligtet at

forsyne sig med saadan Forraad af Salt, som de til

deres Handels Fortsætning behove, saasom Vi herefter

ikke ville tillade dennem saadant til Udskibning af

fremmede Fartdier sig at tilkjobe. Frederiksberg den
26. Aprilis Anno 1734.

Kongelig Resolution ang. Gage for Syssel- 28. Aprii.

manden paa Vestmannfierne. Frederiksberg 28.

April 1734*,— I Forestilling 24. April bemærker Rente-

'

kammeret, at Sysselmand Sigur()iir Stepliansson paa Vestmann-

oerne sogie om, at fritages for den alle Sysselmænd paalagte

Forrelning, at besigtige og taxere de derhen bringende og
elterliggcnde Varer, da Sysselets Indkomst var saa ringe, at

lian for at vinde Underholdning for sig og 5 Born, «maa Vinter
og Sommel- som en Arbeidsliarl til Lands og Vands slæbe».

Resol. 29. Marts 1727 var ham vel tilslaaet fri Jord, som
anslaaes til 6 Sleltedalers Værdie aarlig, men han havde des-

uagtet idelig klaget og sogt om Tillæg, med Tilfoiende, at han
ellers san sig nodsaget til at opgive Embedet, og bemærkes af

Rentekammeret, at ingen kmide paavises, som i hans Sted

') Resol. 28. Marts 1769.
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1734. kunde overtage Vare-Taxationen. — Rentek. Tsorske Relat. og

^ Resol. Prot. 16, Nr. 53.

28. April.
^. ^.^^^ allernaacligst, at denne Sysselmand ved

Tjenesten skulle forblive, og at hannem til Hjelp til

hans nodtiSrflige Ophold 10 Rd. aarlig maa tillægges.

Frederiksberg den 28. Aprilis Anno 1734.

8. Oktbr. Reskript til de Deputerede for Financerne

og Committerede i Kammer - Collegio, ang.

Udførsels -Tilladelse for islandske og færoeske

Skind. Fredensborg den 8, Oktobr. 1734. —
Siell. Tegn. LXVUI, 666^ Rubr. hos Fogtni. IV. 1, 212.

Christian den Sjette &c, V. S. G. T. Vi give ederhermed

allern. tilkjende, at under Vores, ang. Skinds Udfårsel

• af Danmark, den 20. Augusti indeværende Aar allern.

udgangne trykte Forbud og Anordning, ikke ere be-

grebne de islandske og færoeske Skind, men at de

efterdags som forhen af Landet kan udfores. Derefter

I eder allerund. kan vide at rette og derom paa be-

hcirige Steder den fornOdne Anstalt lade gjOre. Be-

falendes &c. Fredensborg den 8. Oktobr. 1734.

12. Novbr. Reskript til Oberst Sundt, ang. Opbevaring af

de islandske Kort. Frederiksberg 12. Novbr. 1734.

— Krigs-Cancelliet Nr. 1381.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Vi have Os af

din under den 30" passati indsendte Erklæring, anlan-

gendes den udi Island vaarnelngenieur-GapitainKnophs

allerund. indgivne Memorial, ladet referere, og som Vi

allern. ville, at bem** Knoph ei aleneste de med sig

herhid bragte samtlige Copier og Brouillons af det over

Island forfærdigede generale Carte til "Vores Krigs-

Cancellies Archiv skal indlevere, og intet deraf tilbage

beholde, samt sig tillige med paa hans Posto udi Norge

igjen forfoie (saasom hannem og den udi Island vaarne

Verkbasse ei videre Diætpenge indtil det Datum, da
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enhver paa sin Posto i Norge er retburneret, kan got- 1734.

gjcires), men endogsaa, at du ved dennem og andre "j^'"!^^^

Hjelp tagende af Etaten de iivrige endnu ikke fuldforte

speciale Carter det snareste niueligt er videre skal lade

færdig gjore, og samme Carter siden med alle dertil

horende Brouillons og Udkaster nedsende, uden at rin-

geste Copie deraf tilbage bliver eller til Nogen commu-
niceret vorder; VI og de ved dette sidst ommeldte

Arbeide uomgjængelig fornodne Depenser med Papir

og Farver (dog ingen Extra- Diætpenge for de derpaa -

Arbeidende) allern. ville gotgjore, og den dertil med-

gaaende Omkostning, samt hvis Diætpenge Capitain

Knoph og den udi Island med hannem vaarne Verk-

basse paa 'forbemeldte Maade endnu tilgode haver,

indtil den Dag at enhver paa sin Posto i Norge er

retourncret, efter din derover tilhge med Carterne ind-

sendende speciale Beregning af Vores Kasse betale lade:

saa have Vi dig alt Ovenstaaende til din Efterretning

og nærmere allemnd. Observation herved allern. villet

bekjendtgjcire. Skrevet paa Vores kongelige Slot Frede-

riksberg den 12. Novembr. 1734.

i

Reskript til Biskoppen i Skalholt Stift, Jon 17. Decbr.

Avnason, ang. Aflosning i Paternitetssager. Fre-

deriksberg 17. Decembr. 1734^. — Publiceret i

Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1735; Norske Tegn.

XXVI, 277^ Fogtm. IV. 1, 222.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Eftersom Vi af

en din til Os tilsendt allerund. Forestilling, dat. den

2. Septembris sidstafvigt, have fornummet, hvorledes

Qvindmenniske, ved Navn Setzilia Loptsdatter, udi

det dig allernaadigst anbetroede Stift, har udlagt en

Person til Barnefader, navnlig Thorder Terkelsen, og

at, endskjondt han med Eed har fralagt sig samme
Beskyldning, hun dog bliver fast derved, at han og.

O Reskript 19. Decbr. 1738, 4. April 1772, 16. Febr. 1787.
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'

1734. ingen anden er Fader til hendes Barn, og haver be-

17. Decbr, gjærl, at hun niaallc adnn'Iteres til publique Absolution,

^"^"""^hvilket du ikke har unde«slaaet dig at tillade, siden

hun ikke har villet udlægge hendes rette Barnefader,

hvorudover du
j

efterdi samme Qvindnienneske, som

ikke er hort at være beiygtet for andre end Thorder

Terkelsen, men han tilforn at være funden baade i

Skjorlevnet og Horerie, derefter paa Landsthinget for

dig og Amtmanden har declareret, at, om det skulde

gjelde hendes Liv, kunde hun ingen anden Barnefader

udlægge end Thorder Terkelsen, med vemodig Begjæ-

ring, at hun maalte afloses og blive deelagtig i Sa-

cramentet, allerund. haver forespurgt dig, hvorledes

efterdags skal forholdes med deslige Personers Aflus-

ning, naar de den med Anger begjære og at komme
til Herrens Nadvere, paa det at der i saa Fald kunde

haves en vis Regul i Fremtiden at rette sig efter, saa-

som ingen Lov paa Island skal haves, som udtrykkelig

melder om saadanne Ting, undtagen salig og hoilovhg

Ihukommelse Prinds Chrisliani Quinti Forordning af den
16"** Decembris Anno 4625, udi hvilken det dog er

dubieux, hvad heller den mener de Personer, som

ikke ville udlægge nogen Fader lil deres Barn, eller

dennem, som, efterat de have udlagt en Barnefader,

og samme har værget sig med sin Eed, endda bliver

bestandige i deres Bekjeudclse og ikke ville udlægge

nogen Anden: — Saa give Vi dig hermed tilkjende,

at Vi, efter den fra Os elskelige Professorerne udi det

Theologiske Facultct ved Universitetet i Vores kongelig

Residentsstad Kjobenhavn herom indhentede Erklæring,

allernaad. have funden for got, at du, saavel angaaende

meerbemeldte Setzilia Loptsdatter, som ellers, naar

saadan Casus i det dig allernaadigst anbetroede Stift

forefalder, gjorer den Anstalt^ at saadan en Person en

og anden Gang af deres Sjelesorgere alvorhgen for-

manes at sige Sandheden, samt undervises hvor stor

en Synd det er. om den gjcir falsk Bekjendelse, og
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dersom samme Person endda gjdr sit forrige Udsi- 1734.

gende, maa den ikke nægtes aabenbare Aflosning, H. Decbr

eller forbydes at nævne den Person for Menigheden,

"

som er bleven udlagt. Derefter du dig allerunderd.

haver al rette, og ellers indberettes Os af dig allerund.,

at denne Vores allernaadigsle Ordre. dig er (ilhænde-

komraen. Befalendes dig Gud. Skrevet paa Vort Slot

Frederiksberg den 17. Decembris 1734 ^

Rentekammer - Skrivelse til Sysselmændene

og Klosterliolderne, ang, Fremgangsmaaden med

Oppeborselen i Island. Khavn 26. Februar 1735.
— Rentek. Isl. og Færo. Copieb. 2005, Litr. G, Nr. CO-61.
— Communiceret Landfogden og Amtmanden ved Skrivelser

af s. D. (Copieb. G, Nr. 62-63).

Paa det Amtmand Lafrentz, ifolge bans Instruction,

•om Hans Maj*' Intrader udi Island behorig kan være
underrettet, til den udi hans Betjening i fornoden Til-

fælde behovende Oplysning, haver 1, efter hans For-

langende udi Skrivelse til os af 23^*^ Septembr. 1734,

hannem ved ethvert Aars Althing at levere eller

tiisende rigtig Specification over den Afgift, I af det

eder allern. anfortroede Syssel til Landfogden h'6r er-

^^Bge, med Forklaring hvorudi samme bestaaer og

hvor meget deraf er betalt, samt til Restantz maatte

ud-estaae, tillige med Copie af den Hoved -Regning, I

for det udi Sysselet ^faldene Sagefald til Landfogden
aarlig indleverer, hvorudi I ikke maa tage ringeste For-

S()mmelse, saafremt I ei vil vente for dessen Udebli-

velse at vorde anseet. Gud befalet &c. Rentekammeret
den 26^- Februarii 1735.

Forordning om Sabbathens og andre Hellige- 12. Marts.

Dages tilborlige Helligholdelse, og den hidindtil

• ') Reskript af samme Indhold er unders. D.emanerettil Biskop
Stein Jonsson paa Holum (Norske Tegn. XXVI, 279—280).
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735. derved forelobne Misbrugs Afskaffelse. Frede-

Marts. riksberg 12. Marts 1735^. — ikke publiceret i Is-

land og ugjeltlende^ jevnf. M. Stephens. Gainan og Alvara I,

149. _ Original-Aftryk Iios Hopffner; Qvarl-Forr. 1735—36,

S. 21-3^; Schou HI, 1G3-172.

Marts. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden og

Landfogden i Island, a{ fordre Cautioner af alle

Oppeborselsbetjente. Khavn 26. Marts 1735 2.

— Publiceret paa Althinget og indfort i Ailhingsbogen 1730.

Isi. og Færo. Copieb. 2005, Litr* G, Nr. 90.

Paa Deres Forespcirgsel udi separate Skrivelse til

os af 23*^* og 30*^ Aug. 1734, angaaendc hvorledes

med de Oppeborselsbetjentere skulde forholdes, som

ei kunne stille Gaution, meldes til Gjensvar: at naar

en eller anden Betjent for den Afgift han udi Hans

Majestæts Cassa bor erlægge, ikke præsterer behorig

Forsikkring, ville Hr. Amtmand og Kgl. Majestæts Land-

foged straxen saadan Person opscige, som Betjeningen

ad interim tilbørlig kunde forestaae, samt noiagtig

'Caulion derfor forskaffe, hvorefter Betjenten fra Em-

bedet suspenderes og sh'g Person udi hans Sted con-

stilueres; dog at Alt, hvis i saa Fald passerer, ved

forst forefaldene Leihghed Kammeret til paafolgende

videre Foranstaltning ufortovet vorder indberettet^ paa

det de kongelige Intrader ei 4esaarsag skulle blive

uvisse, Hans Majestæt til Skade. Vi forblive &c. Rente-

kammeret den 26. Marts 1735.

Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock-

sen, ang. Udarbeidelsen af den islandske Lovbog,

') see For. om Sabbath. Helhgholdelse paa Island 29. Mai 1744.

') Rentek. Skriv. 3. Marts 1736; Landfogdens Instruction

1- Mai 1751.
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Fredensborg 7. Mai 1735 ^ - JNorske Tegn. xxvi, 1735.

337''-339i Kubr. hos Fogtm. IV. j, 241. ^^^i.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Efiersom Thorsten

Sigurdsen, Sysselmand udi Mule Syssel paa Vort Land

,
Island, som af Os allernaadigst er befalet og adjungeret

Laugmanden for synden og osten paa bemeldte Island,

Magnus Gislesen, til den islandske Lo-ves Gonference

n^- vid., for Os allerund. haver andraget, at han, ifcilge

samme Vores allern. Befaling, skal have givet sine Re-

,
niarquer over afg. Laugmand Yidalins Concept, og i

/ ^
Aaret 1733 selv været tilstede paa Landsthinget til

videre mundtlig Gonference, besynderlig over den

forste Bog i
, Loven, men som han boer paa det yder-

ste Landshjcirne osten paa Landet, henved 70 Mile

fra Landsthinget, hvor det generale Gonference skal

holdes, og er bleven meget svag paa hans Helbred,

saa han umulig kan udstaa den store Besværlighed,

som saadan en lang Reise udkræver og medfdrer, saa

haver han derhos allerund. anholdt, at Vi allern. ville

befrie ham for den lange Reise til bemeldte Gon-

ference, der han alt forud har givet sine Remarquer

til begge Laugmændene over bemeldte Goncept^, og

kan derfor intet videre derover remarquere, og Vi nu

af din herpaa indhentede allerund. Erklæring haver

fornummen, at af de Sysselmænd, som efter at Vores

allern. Befaling af 2*'" Maji 1732 vare adjungeret Laug-

mændene paa Island, nemlig enhver Laugmand tvende

Sysselmænd, for med dennem at skulle correspondere

og conferere om Projectet til den nye Lov paa Landet,

haver Laugmand Magnus Gislesen berettet, at Sigurd

Sigurdsen af Arnes Syssel er som oftest syg og senge*
'

liggende, og fornævnte Thorsten Sigurdsen j som er

den anden Sysselmand ham er adjungeret, anholder

'3 Reskript IG. Mai 1760.

*) Disse Bemærkninger findes endnu i Stiftamts- Archivet i

Island, A. 32^4 «Annotations-Protocol over Lovconceptetu^'
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1735. om Befrielse for den anbefalede Gonference ved Ål-

7. Mai. thinget, paa forbemeldte af ham anforte Fundamenler,

hvilke Laugmand Gisleseii og attesterer saaledes rigtig

at være, saa at det ikke er venteligt at disse tvende

Sysselmænd herefter personligen kunde mcide til nogen

Gonference. Thi er, efter slig Beskaffenhed , samt dit

Os derhos allerund. gjorte Forslag, og paa det be-

meldte anbefalede Gonference, som, endog ved Laug-

manden Bendix Thorstensens dodelig Afgang retarderet,

dog alligevel kunde befordres, hermed Vores allernaa-

digste Villie og Befaling, al du i Yores hole Navn

endvidere adjungerer Laugmændene efterfcilgende Sys-

selmænd, nemlig Nicolai Magnussen af Rangaavalle

Syssel, Gudmund Sivertsen af Snæfjeldsnjes Syssel, og

Bjarne Haldorssen af Runevains Syssel, af hvilke de

tvende forste kan holde sig til Laugmanden i Syder-

Laugddmmet, og den tredie eller og sidste- til Laug-

manden i Norder-Laugdbmmet, og saaledes, liUige med
de forhen udi Vores allernaad. Befaling af 2**" Maji

1732 denominerede Sysselmænd, at assistere Laug-

mændene udi Projectets Forfærdigelse til den nye Lov.

Dermed &c. Fredensborg den 7. Maji Åar 1735 ^

O Af de i Anledning af dette Reskript foretagne Arbeider

ved Lovrevisionen findes i Sliftamts- Archivet i Island, A.

32, en dansk Oversættelse af liele Lovudkastet med Und-
tagelse af 2*''" Bog, udarbeidct af Magnus Gislason, og

verificeret af ham og Sysselmand Gubmund Sigur&sson,

samt indsendt af Gislason til Stiftamtmand Ocksen med
Skrivelse IG. Septbr. 1743; ligeledes (indes i A. 30 og 32

nogle Bemærkninger af Magnus Gislason om forskjellige

Punkter i "Udkastet, navnlig forsaavidt som angaaer det

Afvigende fra Norske-Lov. — Af Laugmand Smitli , som

gik fra Island 1735, findes Intet, derimod har Laugmand

Bekker, som kom til Island 1737, udarbeidet deeis en

dansk Oversættelse af l., 3., 5. og 6*« Bog i Udkastet,

hvoraf Autograph findes i det kongelige Bibliollieks Ul-

dallske Samling Nr. 330. 4t'> (jevnf. i Sliftamts- Archivet

i Island, A. 32), ledsaget af nogle korie og ikke meget

9
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Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- ^73b.

sen og Bistoppen i Skalholt, Jon Arnason, ang.^^]^;,^^

Contributiotten til Emerit-Præster, Fredensborg

7. Mai 1735^. — Publiceret i Synodalforsamlmgen for

Skaliiolt Stift 1735; Norske Tegn. XXVI, 339''~341
;
Fogtm.

IV. 1, 243. • .

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Os

alleruLid. er bleven refereret, hvad af dig, Biskop Joen

Arnesen, udi en din til Os indkommen allerund. Me-

morial er bleven andraget, anlangende hvor urigtig der

lilgaar med det, som efter Vores elskelig kjære Herr

Faders, salig og lioilovlig Ihukommelses, allern. Befa-

ling af 14*'' Februarii 1705 er befalet af de beste

Kald der i Stiftet at skulle gives lil faltige Præster,

som vel og flittig have forestaaet deres Kald og Em-

bede, men formedelst deres Alderdom og Svaghed

n5des til deres Kald .at afstaae, og hvilket Tillæg des-

lige fattige Præster selv skulle lade hente fra Præ-

sterne, som samme skal give, i Henseende at det skal

falde meget besværlig fcrr deslige gamle og vanfOre

Præster, at faae del inddreven hos de modvillige, da

Provsterne ei heller vil udvurdere det hos Præsterne,

saa skal og endeel ville udgive det i Vare, som de

væsentlige Bemærkninger; deels har han, særskilt skrevet

endeel Bemærkninger ti! alle G Boger (M. Gislasons Ud-

drag deraf paa Dansk i Stiftamts-Archivet , A. 30}; deels

endelig særskilt Bemærkninger til Udkastet med Und-
tagelse af 2'*'^'^ Bog, ledsaget af Register over nogle dunkle

Ord, samt to Forestillinger, den ene til Kongen, den an-

den til Ocksen, i Anledning af Kongetienden og Syssel-

mændenes Indtægter, dat. «Brok6 24. Septbr. 1T40»

(Stiftnmts-Archivet i Island, A. 32). Bekker erklærer at

have udfort disse Arheider i Anledning af Siiftanitmand

Ocksens Erindring i Skrivelse IG. Mai 1739. - Magnus

Gislasons Svar paa Bekkers Bemærkninger, sendt til Amt-

mand Lafrents 1741, findes i Stiftamts-Archivet A. 32.

') Reskr. 16. Febr. 1748; jevnf. Reskr. 5. Juni 1750, § 7.
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1735. gamle Præster ikke skal kunae aavende sig til Nytte,

T. Mai. og formedelst de selv skal afhente deres Tillæg hist

og her, skal det falde saa kostbart, at heel lidet skal

blive til overs, foruden at undertiden er .to. å tre van-

føre og gamle Præsier i een Fjerding, og derimod

ingen i en anden Fjerding, saa at de formuende Præ-
m

ster i den Fjerding giver da slet intet saa længe; Ihi

er, efter din Sliftbofaiingsmand Henrik Ocksens der-

over indkomne allerund. Erklæring, hermed Vores

allern. Villie og Befaling, at det til de fattige og van-

f()re Præster udi Skalholts Stift paa Island allern. an-

ordnede Tillæg skal af de conlribuerende Beneficier i

Groner betales, og Indsamlingen af Provsterne i en-

hvers Provstie at skee, som siden efter den Ligning,

- som Biskoppen og andre in SynoJo generali Tilstede-

værende forfatter, skal uddeles, og det saaledes, at

om der i een Lands -Fjerding ikke skulde være fattige

vanfdre Præster, samme Fjerdings Deputat da skal re-

parteres paa de Præster, som i andre Fjerdinger udi

samme Stift af saadan nbdtorflig Tilstand kunde fore-

findes, og hos de Præster og Beneficiarios, som ikke i

rette Tide betale deres Gontingent, ville Vi allernaa-

digst at Provsterne , efter forber5rte Vores elskelig

kjære Herr Faders, salig og hoilovlig Jhukommelse.

deri 14**^ Februarii 1705 allern. ergangne Befalings Til-

hold, skal af Præsternes visse Indkomster udtage saa

meget, som deres Beneficia ere ansatte for, men hvad

Pengenes Fremsendelse i de Provstier angaaer, hvor

ingen vanfore fattige Præster ere, da skal Pengene

enten til Åithinget, for der at leveres Biskoppen, eller .

, og til næste Provst og Biskoppens videre Foranstalt- -

riing, henskikkes, paai saadan Maade som Biskoppen,

tillige med Provsterne, efter Landets og Stædernes

Beskaffenhed, til de fattige vanfore Præsternes Tarv

beleiligst kunde eragtes, og naar Indsamlingen saavel

som Uddelingen af dette Tillæg saaledes ved Prov-

sterne er skeed, ville Vi allern*, at de derfore til Bi-

1
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skoppen aarligen skal aflægge Riglighcd, saa at derom,
Paa Anfordring, fornoden Underretning kunde erholdes.
Derefter

1 eder allerund. haver at rette, og derom al
fornciden Anstalt g,-ore. Befalendes &c. Fredensborg
Qen V Maji 1735.

^

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- T. Mai.

Ten b

"^'^^ss^ernes Antal i Overretten. Fre-
ens org 7. Mai 1735. Publiceret paa Althinget og

-^343. Fn!?'"'?.
XXVI, 341'd«; Fogtm. IV. i, 241-242.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Os
elskelig Joachim Henrich Laurentz &c. iblandt andet
O"" Os allerund. haver ladet andrage, at der efter
gammel islandsk Skik skal være U Assessores udi

.^'''^'^en der paa Landet, som foraarsager stor Gon-
usion og Vanskelighed, saa at tit maa holdes op med
augretten, og tages Laugretsmænd at sætte i Ober-

••etten, for at faae TaUet fyldest, det Amtmand Lafrentz
dog allerund. formener ei at være til nogen Nytte,
efterdi det ikkun er BSnder, som lidet eller intet for-
staae sig paa Lov og Ret, hvorfor han aUerund. haver
^egjert, at Vi allern. ville forordne, at udi Oberrelten
^erefter ikkun skal være 12 Asses.sores, og Vi af den

dig herom indhentede Erklæring allerund. have
adet Os referere, at dig fra Magnus Gislesen, Laug-
mand paa bem- Island, er tilmeldt, at denne Post udi
del begyndte Concept til Lovbogen saaledes var af-
iiandiel, at Oberretten ikke maatte holdes med mindre
end tolf og ikke med flere end U, hvilket du allerund.
'ormener ei at være ilde grundet, og indstiller til Vores

'

!»'lernaad. Approbation. Thi give Vi dig hermed tilkjende,
at Vi allern. liave funden for gol, at Oberretten i Island
Skal herefter ikke holdes med mindre end i2 Asses-
^"•es, og ikke med flere end 24, af de ypperste, beste
°g forstandigste Landets Indbyggere, foruden Amtman-
en, eller den som i hans Sted præsiderer, men udi

13
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t

1735. det (ivrige skal det med Oberreltens Betjening der i

^^'"^^^^ Landet efter Vores til dig den 5" Martii udi næstaf-

vigte Åar allernaad. ergangne Ileskript forlioldes. Der-

efter du dig allerund. haver at rette, og om dette

Forskrevne den fornodne Anstalt at lade gji3re. Befa-

lendes &c. Fredensborg den 7**" Maji Anno 1735.

7. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock-
\

sen,- ang. Laugmæiideiies Domme. Fredensborg

7. Mai 1735. — Publiceret paa Altiiinget og trykt i

Althini^sb. 1737, Nr. xviii, 1; Norske Tegn. XXVI, 343-344;
|

• ' Fogtin. IV. 1, 242-
|

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Magnus
" Gielsen (Gislasoii), Laugmand sonden og osten paa Vort ,

Land Island, for Os allerund. haver ladet andrage, at

for nogle Aar siden skal Laugmændene der paa Lan-

det have begyndt at dojunie hver for sig, tvertimod
j

den islandske Lov og ældgammel Praxis i Landet;

ligeledes at Uetlen betjenes ikke uden af een Laug-

thingsskriver; og saasom Vi ved et Vores Reskript have

anbefalet, at Processernes Drift og Formalitet skulle

indrettes efter den norske Lov, saa haver han anholdt,

om Vores allernaadigste Decision, om Laugmændene

skal efterdags domme hver for sig, som udi Vort Rige

Norge, eUer og conjunctim, som Praxis tilforn haver

været i Landet, og Vi af din Iierover indhentede aller-

und. Erklæring have la<]et Os referere, at siden det

blev befalet at eh ny Lov paa Vort Land Island efter

den norske Lov, saavidt mueligt, skulde indrettes, og

det derpaa blev anordnet, al den norske Lov, saavidt

Processernes Drift og Formalitet angik, skulde folges,

saa er iblandt andet med Lauglhingets Administration

foranstaltet denne Forandring, at dertil nu ikke be-

høves saa mange Laugrettesmænd som tilforn, efter

den gamle islandske Lov, saasom Laugrettesmænd

efter den norske Lov vorder nævnede, og, at saadan

separat Administration ei alene er mere conform med
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den norske Lov end den, som tilforn conjunctim skeede, 1735.

men at du endog formener den at være tjenligere der

i Landetj da ethvert District haver sin egen Laugmand,
og det saaledes, særdeles i Aasteds- Sager, falder Ind-

byggerne lettere at have med een, end med tvende

Laugmænd at bestille
: Saa give Vi dig hermed til-

kjende, at Vi, efter saadan Beskaffenhed, allern. have
funden for got, at det med Laugthingets Administration

paa meerbemeldte Island herefter skal forholdes lige-

som det forhen i Overeensstemmelse af den norske Lov
haver været brugeligt, og at Laugmændene, enhver i

sit eget District, separatim skal kjende og dcimme, og

hvad sig det angaaer, at Lauglhinget for begge Laug-

d(5mme, efter den gamle Sædvane, betjenes af een

Laugthingsskriver, saa ville Vi allernaadigst, at det der-

med skal forblive saaledes, indtil den nye Lov bliver

færdig. Derefter du dig allerund. haver at rette, og

Vedkommende sligt til allerund. Efterretning at til-

kjendegive. Befalendes &c. Fredensborg den 7''* Maji

Aar 1735.

Reskript (il Stiftbefalingsrnændene i Dan-
28 Mai

mark og Norge, ang. Execution af Dodsdomme.

Frederiksberg 28 Mai 1735. — Dette Keslnipt sy-

nes it^ke at være sendt til Island, oi; findes ikke der at være

publiceret, men er her optaget i Henhold til del til Island

emanerede Reskript af 22 April 175S. — Siell. Tegn. LXIX,
145; Fogtm. IV. 1, 245-24().

Christian den Sjette <&c. V. S. G. T. Eftersom
^

baade Loven og allernaad. udgangne Forordning fore-

siger, hvorledes med Delinquenter, som enten for Trold-

dom, Drab elier andre Livs-Sager, ere dcimte fra Livet,

deres Execution skal forholdes, nemlig-: at udi saadanne

Sager ingen Execution skulle skee, forend Gonfirmation

af Oberrelten er paafulgt, og Vi nu allernaad. haver

fundet for got, at med saadanne Delinquenters Execu-

^

lion, som ere dcimte fra deres Liv, det være sig enten

13*
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1735. udi Oberretlerne eller og i Vores Hsiesteret, endskjont—
""«7"r samme erganene Domme kunde være vedkommende

Ovrighed tilhænde kommen, for derefter at lade Exe-

cutionen fuldbyrde , skal dog ikke forlfares eller saa-

danne Domme paa Delinquenlerne vorde exequeret,

forend vedkommende Ovrighed, som Executionen skal

foranstalte , forst derom til Vores Danske. Gancellie

haver indberettet Omsta>ndigIiederne, som ellers ved-

Sagerne kunde være, og derpaa Vores nærmere aller-

naad. Resolution haver erholdét. Thi er derfor hermed

Vores allernaad. Villie og Befaling, at du overalt i det

dig allernaad. anbelroede Stift, hos den vedkommende

Ovrighed, saa vel paa Landet, som udi Kjobstederne.

den Anstalt gjor, at herefter ikke nogen Dom, som

ovenmeldt er, maa paa Delinquenter, som kan være

tildomt at miste Livet, vorde exequeret, men Execu-

tionen altid saa længe al skal udsættes, indtil den

vedkommende Ovrighed forst haver til Vores uanske

Gancellie indberettet de ellers ved Sagerne og dé over

Delinquenterne ergangiie Dodsdomme værende Om-

stændiaheder, og -Vores videre allernaad. Resolution

derpaa erholdet. Og refereres Os ellers strax aller-

underd., at denne Vores allernaad. Ordre dig er til-

hændekommen. Dermed &c. Frederiksberg den 28^*

Maji 17351.

25. Juni. Reskript til Stiftbefalingsmand Heni ik Ock-

sen, ang. Skolevæsenet. Hirschholm 25. Juni

1735 ^. - Norske Tegn. XXVI, m.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Saasom Vi til

Guds Æres Befordring allern. gjerne seer, et der paa

Landet indrettes Skoler paa de Steder, hvor de mangle

') Uiifier s. D. gik Reskripter af samme In(ihoid til alle

Grever og Friherrer i Danmark og Norge, samt til Kjo-

benhavns Magistrat. Siell. Tegn. LXIX, 14il— 148.

^) For. 3. Mai 1743..
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og, behoves, og Vi derom haver rescriberet til Biskop- 1735.

perne paa Yorl Land Island, derom med d g at eorre- j^"^

spondere: saa er hermed Vores allernaad. Villie og

Befaling, al du med bem*^ Biskopper overlægger, og

Os saa ailerunderd. at indberette, hvor mange Skoler,

efter Landets Beskaffenhed, paa bem** Lsland findes,

og af hvem de ere indretlede, paa hvor mange Steder

de endnu mangle og gjbres fornoden, samt hvor de

beqvemmeligst kunde etableres, og tillige derhos ailer-

underd. Forslag at indsende, paa hvad Maade I for-

niene at de til saadanne Skolers Indrettelse, deres

Vedligeholdelse , Skolemesternes Salarium og deshge,

behovendc Bekostninger best kunde u,dfindes, og denne

Vores til et Gud saa behageligt og fornoden Værks

Istandsættelse havende christelige Intention i beste

Maade befordres. Dermed &c. Hirschholm den 25^*

Tunii Anno 1733 -

Forordning om Adskilligt, Justitien og Ret- 19. August,

tens Betjente i Norge vedkommende. Frederiks-

borg 19. August 1735. — Ikke publiceret i Island,

men optaget som Proces-Anordning i Henhold til N. L. 1. B.

og Reskr. 2. Mai 1732, For. 23. Januar lT50ogPlak. 25. Juli

1820 samtSporte!-Reglem. 10. Seplbr. 1S30, jevnf. M. Stephen-

sen, Ganian og Alvara I, 32--33; Kiausturpost 1825, S. 106.

- Norske Reg. 30, 190** -211. - Original-Aftryk hos HopfF-

ner; Qvari-Forr. 1735-1736, S. 51—71; Schou 111, 180-201.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V. at Vi, til en
og anden Uorden og Misbrug i Vort Rige Norge al

hæve, hæmme og forekomme, have ,fundet for got, udi

efterfolgende Poster, saaledes at anordne:

1) Alle og Enhver, som finder sig befoiet Nogen
at tiltale, enten for Gjeld eller anden Sag, som til -

Tliinge efter Loven bor orddeles og paakjendes, skal

') Samme Dag ere to mut. mut. ligelydende Reskripter ud-

færdigede til Biskoppen i Skalholt, Jon Arnason, og Biskop-
^

pen paaHolum, Steinn Jonsson. Norske Tegn. XXVI, 391.
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1735. være lilforpligtet at indstævne sin Vederpart til de sæd-

19. August, vanlige Boyde- og Sage-Thinge, som allernaadigst ere

vordne paabudne at holdes paa de Tider om Aaret,

som den ved Vores Norske Lov heftede Tavle udviser,

for saavidt samme ei ved andre Vores allernaadigste

Anordninger maatte vfere forandret, med mindre det

er Delinqvent- Sager , der angaar Nogens Liv, Ære,

Fred, Straf paa Kroppen eller Arbeide i Jern: da Vi

allernaad. ville tillade, at en Extra-Ret af Stiftamt-

mændene i Kjijbstæderne og af Amtmændene paa Lan-

det maa anordnes, og, efter lovlig Stævnemaal, paa de

ordinaire Thingsteder holdes, og Sagerne det snareste

muligt til endelig Slutning befordres^; ligeledes maa

og Extra-Ret til Vidners Afhorelse, i de Tilfælde Lo-

vens 1. Bogs 13'"' Gapit. 28^° Articul tillader Vidnes-

byrd at fores, og efter den i samme Articul foreskrevne

Maade, mens ellers ikke i nogen anden Sag eller Tilfælde,

tillades-; disse Extra-Thinge bekoster de selv, som

derom anholde, naar det ei er i de Sager, der for Os,
w

eller paa Justitiens Vegne fores, hvorved er at iagt-

tage, at ingen Skjoder, Pante- Breve og deslige, til de

anordnede Extra-Thinge maa til Læsning eller Publica-

tion vorde antagne, men saadant at skee og forrettes

paa de sædvanh'ge Boyde -Thinge, efter Loven og de

derom seneste allernaadigste udgangne Anordninger.

— 2) Ingen Underrets - Dommer , enten i Kjobstæ-

derne eller paa Landet, maa' enten af Magelighed,

Fbieligbed eller af Undseelse, vige sit Dommer- Sæde,

ei heller maa Ovrigheden, under Vores Naades Forliis,

anordne nogen Anden udi hans Sted, med mindre han

virkeligen er syg eller sengeliggende, eller Sagen han-

nem selv paagjelder, eller og han til Thinge soges for

nogen Sag, som hans Ære, gode Navn og Rygte og

Oprigtighed paagjelder, eller, naar han i Odels -Sager

For. 19. Mai 1741.

For. 17, Febr. 1774.
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er nogen af Parterne beslægtet, alt efter Lovens 1. 1785.

Bogs 5..Capit. 6. Art., 3. Bogs 4. Gap. 4. Art. og 5. 19. August.

Bogs 3. Gap. 10. Arts. Bydende, saa og i de Tilfælde,

som Lovens 1. Bogs 22. Gap. 13. og 14. Art. ommel-

der; thi udi saa Fald, og ikke ellers, maa Stift-

amtmændene udi Kjobstæderne og Amtmændene paa

Landet beskikke udi hans Sted en forstandig, ærhg

og vederheftig Mand, til at forrette Dommer-Embedet,

dog at dertil ikke antages Dommerens egen Fuldmæg-

tig og Tjener. Men skulde Dommeren af Ovrigheden,

udi sin Svaghed og lovlige Forfald, forlange sin egen

Fuldmægtig og Tjener paa nogen kort Tid at forestaae

hans Embede, og han dertil af Ovrigheden ansees be-

qvem, kan det hannem tilstedes, dog paa Dommerens
eget Ansvar, ligesaa fuldt, som han selv Retten havde

betjent, og skal saadanne Fuldmægtiger, af Stiftamt-

mændene i Kjobstæderne og Amtmændene paa Landet,

tages forst i Eed, siden de holde Retten i den eed-

svorne kongelig Betjentes Sted. — 3) Naar nogen

Over- og Under-Dommer, ifiilge af Vores Norske Lovs

1. Bogs 5. Capit. 15. Art., ved Dom tilfinder Nogen at

betale eller efterkomme noget, da skal han forpligtet

være at give den. som Sagen laber, saa lang Tid og

Frist, at han Dommen kan paaslævne, om han derved

finder sig fornærmet; til hvilken Ende Dommen bor

lyde paa: at efterkommes femten Dage efter Under-
Rettes Dommens, paa fire Uger efter Ober-Rettes og
paa sex Uger efter Ober- Hof- Rettes Dommens lovlige

Forkyndelse for Hovedmændene eller de rette Vedkom-
mende, paa det Ingen med Exseculion ulovligen skal

vorde overilet; men med Gjeste-Rettes Domme, deres

Forkyndelse og Exsecution, forholdes det efter Loven,

saa skal det og med alle Dommenes Indstævning og

uopholdelige og uveigerhge Beskrivelse ligeledes efter

Loven forholdes. — 4) Vel tillader Lovens 1. Bogs 22.

Gap. 38. Art., at Laugmændene, naar de ikke selv vil

eller kan forrette Exsecution og Indforsel hos de Pri-

-
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1735. vilegerede, efter at Under- Rettes Dommen for Laug-

19. August, ibinget er vorden ved Magt kjendt, de da maa udmelde

eller tilfinde tvende Commissarier, som Sagsøgeren der-

til kan formaae; mens paa det al Ulempe kan forekom-

mes, og Ingen dertil herefter skulde blive udmeldetj

som ikke er bosat, eller haver Formue at opreise den

Forurettede deil Skade, som ved ulovlig Exsecution

hannem kan lilfbie«, da ville Yi alleraaadigst hermed

have befalet, at naar Laugmændene saadanne Exsecu-

tioner ikke selv ville eller kunne forrette , de da

tvende andre vederheftige Commissarier i deres Sted

hertil maa udnævne, dog selv til Forretningen at blive

Vedkommende ansvarlig; hvoi^ved maa i agt tages, at

den ergangne Dom over Debitor skal være den Paa-

gjeldende lovligen forkyndt, f(5r Udmeldelse til Indforsél

maa tillades. — 5) De Arrest- og Seqvestrations-, samt

Indforsels- og Udlægs -Forretninger, som enten i Kjob-

stæderne eller paa Landet hos de, som ere i Rangen,

foretages, eller hos andre, af hvad Stand det er, for-

rettes paa Nogens Person eller Gods, hvad enten det

skeer af Laugmændene eller af de Commissarier, som

udmeldes i deres Sted, saa og af Byfogderne i Kjdb-

stæderne, eller af Fogderne paa Landet, bcir, tilligemed

Dommens Slutning, hvorefter Exsecutionen skeer, udi

en dertil, af Stiftamtmændene i Kjobstæderne og Amt-

mændene paa Landet, for Fogderne authoriseret, num-

mereret og igjennemdragen Protocol paa slet Papir

indfores, paa det Vedkommende deraf, naar forlanges,

altid en Gjenpart kan erl olde; og naar Byfogderne ved

Fuldmægtiger, eller Fogderne ved deres Tjenere, eller

Lensmændene, lader deslige Forretninger forhandle, saa

skal de dog være tiltænkte, selv derfor at staae lil

Ansvar, ligesaa fuldt, som de det selv havde forrettet,

og derhen see, at deslige Forretninger tilborligen vor-

der, under Exsecutors og medhavende Mænds Hænder,

i Pennen forfattede og paa Exsecutions- Stedet igjen-

nemdragne og forseglede, saa at de derefter i Hoved-



Fororm. om Justitsvæsenet i Norge. 20 i

ProtocoUen kan blive indfijrte, og naar den Protocol 1735.

er fuldskreven, at åen da til Vedkommende bliver ind- 19. August,

leveret, paa det en anden Protocol, uden noget stemplet
"""""^

Papir dertil at bruge, igjen af vedkommende Ovrighed,

saavel i Kjobstæderne som paa Landet, kan blive au-

thoriseret; saa maa og ingen Part -nægtes saadanne

Forretninger beskrevne af de, som dennem forretter,

i det længste fjorten Dage efter at de ere begjerte

beskrevne og det behovende stemplet Papir og Skriver-

icin dertil er bleven leveret, saaledes, som herefter i

denne Vores allernaadigste Forordning bliver befalet,

under et Lod Solvs Straf, for hver Dag Beskrivelsen

længere forholdes. — 6) Ligesom Lovens 1. Bogs 24.

Gap. 5. Art. ^ ikke tillader nogen Exsecution at skee

efter Underrettes Domme udi Trolddoms- og Drabs-

Sager, og Forordningen af 31. Martii 1719 udi alle

andre Livs -Sager det samme forbyder, saa ville Vi

allernaad., at det ligeledes skal forholdes i de Sager,

hvor Nogen paa Ære, Boeslod , Fred. eller visse Aars

Arbeide er fældet, saa at Ober-Retlens Confirmation

derpaa skal sogeSj forend Under-Rettens Dom maa ex-

seqveres; til den Ende Togderne, som, efter Amtmæn-
denes Anordning eller med deres Forevidende

,
paa

Embedes Vegne deslige Sager ere pligtige at forfolge,

skal være forbundne, efter at Hjeaithings Dommen fal-

den er, at anmelde det for hver Steds Amtmand, der,

efter at de Beskyldte eller Sagsogte et Forsvar for

Underretten af hannem har været beskikket, straxen

foranstalter, at Stævning til Laugthiuget vorder udtagen,

udi hvilket Tilfælde et sær Laugthing maa holdes, saa-

snart skee kan, paa det deslige Sager forderligst kan
bl Ende bringes, saavel for at forkorte Tiden for de

Arresterede, som hensidde, Vores Cassa til Besværing,

som især for at skaane Almuen for Vagthold og saa-

danne Delinqventers Beobagtning, imidlertid de under

* ') D. L. 1—24-51; N. L. 1—22-53.
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,

1735. Forvaring hensidde*. Dog maa derved ikke hindres

19. August den Oplysning, som den Sagsogle, eller hans Forsvar,

som dertil af Ovrighcden vorder beskikket, maatte

finde til hans Defension lovmæssig fornciden; og om

den.j som i deslige Sager enten som Actor eller For-

svar for Under- eller Ober- Retten vorder anordnet,

skulde efterlade i Tide at taae Stævnins eller Contra-

Stævning, naar han samme Dom vil paaanke, eller ved

sin Forsømmelse foraarsage Sagen nogen ufornoden

Ophold, da ville Yi allernaad., al Overdommeren der-

paa, under samme Sag og uden anden foregaaende

Stævning, skal kjende, og hannem efter sin Forseelses

Beskaffenhed ansee. Men saasnart Ober-Rcttens Dom
i deslige Sager falden er, og den Skyldige haver er-

klæret sig med samme Dom at være fornoiet, da skal

enhver Steds Stiftbefalingsmand eller Amtmand ned-

sende til Vores Danske Gancellie de udi Sagen er-

gangne Domme og Documenter, for at indhente Vores

nærmere allernaadigsle Resolution, fbrend Exseeutionen

maa fuldftires; det samme bor og skee i de Sager,

som paa Justitiens Vegne ere paatalte , saafremt den

Skyldige ei skulde henskyde sig til Appel paa den

ergangne Ober-Rets Dom; dog exsequeres ikke Livs-

Sager, forend Vores allernaadigste Resolution derover

er indhentet". — 7) Ingen Exsecution maa skee efter

Domme, som ikke forhen for den Paagjeldende er

bleven lovligen forkyndt, eller for den Tid, som til

Dommens Fyldestgjorelse er forelagt, exspirerer, ei

heller efter den blotte Doms Slutiiing alene at fore-

lages Udlæg, men Åcten bor tilborlig beskreven at

væ.re tilstede paa Exsecutions- Stedet; saa skal og de,

som Exsecutions- eller Udlægs-Forretninger vedkommer

at fuldføre, i agt tage, saavel Lovens 1. Bogs 22. Cap.

56. Art., som Lovens 1. Bogs 6. Capit. 21. Art., saa at

O For. 19 Mai 1741.

»3 For. 13. Januar 1747 § 3; Reskr. 22. April 1758.
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ingen af Parterne derimod overiles, eller i sin Rel til- 1735.

Mes nogen Hinder, under det Ansvar, som Loven paa- 19. August,

byder. — 8) Endskjondt Yi allernaad. ville, at den ved

"Vores Norske Lov heftede Tavle bcir være en fuldkom-

men Rettesnoer og Efterretning for Alle og Enhver,

naar Boyde-Thingene i ethvert Præstegjeld i Vort Rige

Norge skal holdes, saa dog alligevel, som Vi allernaad.

ere komne- udi Erfaring, at lil de sædvanlige Sage-

Thinge saa stor Mængde af Sager underliden ere ind-

stævnte, og Thingene saa nær efter hinanden indfalder,

at det bliver Sorenskriveren, i hvor færdig han end

maatie være, ganske umuligt paa saa kort en Tid, som

Thinget i det Præstegjeld varer, alle de indstævnte

Sager al kunne forhore og paakjendi>; da, paa det

Retten kan have sin lilbcirh'g Fremgang og Dommeren

desbedre Tid at overveie Sagerne, have Vi allernaad.

bevilget og tilladt, at, naar Sorenskriveren ikke kan

overkomme at paakjende alle de lil det Thing ind

stævnede Sager, det da maa slaae bannem frit for, de

overblevne Sager til en anden beleilig Tid, paa det

ordinaire Thingsted at udsætte, som Parterne paa

Thinget eller ved Stævne- Vidner behorigen skal til-

kjendegives; dog haver vedkommende Dommere lov-

mæssigen i agt at tage, al de i rede og klare Gjelds-

Sager ikke Nogen til Skade sin Ret des formedelst

forhindrer eller opholder, men derhen seer, at, næst

Vore egne Sager, deslige Gjelds-Sager vorder foretagne

og lil Dora befordrede. Skulde og Nogen, som til det

sædvanlige Thing efter Loven er vorden indstævnt,

ined sil Tilsvar udeblive, kan hannem gives Lavdag "

til det berammede Udsættelses -Thing, hvilken Lavdag

skal forkyndes for den Indstævntes Bopæl, ligesaa lang

Tid forud, som Loven foresiger om Stævninger; mens

Laugmændene skulle ingenlunde va3re tilladte, slige

Udsættelses -Laugthinge at beskikke, men fremholde

Lauglhinget, saa længe de indstævnte Sager varer,

eller og efter Sagernes Beskaffenhed give Lavdag og
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735. Udsættelse derudi ti] næste Lauglhing efter Loven. —
August. 9) Dersom det betindos af Overdommeren, at nogen
""^^"^

Dommer eller anden Rettens Middel har forholdt en

eller anden Part sin Dom eller Forretning beskreven,

saa at han ikke i rette Tide derpaa har kunnet anke,

og vedkommende Parter inden tre Maaneder, efter at

de har faaet Dommen eller Forretningen beskreven^

derpaa erholder Vores allernaadigste Opreisning og

Sagen til hoiere Ret indstævner, da skal Lovens 1.

Bogs 6. Capit. 12. Art. ikke befric den Doramere eller

Rettens Betjente for at staae til rette, naar han ved

Sagens Indstævning er i Live, saaledes, som han

ellers efter Loven kan have fortjent, omendskjondt

deres Domme eller Forretning ikke i Tide er bleven

paastævnt, naar Vores allernaadigste Opreisning til Sa-

gens Indstævning nogen Mand er bleven meddeeU. —
10) * Naar det maatte hænde, at Hciiesteret og Ober-

Hofretten, eller anden Oberret, formedelst en og anden

Aarsage, kunde blive anledigei, at afvise den indstævnte

Sag til ny Paakjendelse, eller og lovligere Forf^ilgning,

og Ober- eller Underrettens Dom imidlertid kunde have

overstaaet sine Fatalia og Appellationstid efter Loven:

saa ville Vi dog 'hermed allern. tillade, at Sagsogeren,

som finder sig ved den ergangne Ober- eller Underrettes-

dom fornærmet, desuagtet, og uden at gjore allerund.

Ansdgning om Vores allern. Opreisning, for vedkom-

mende Overdommere paa ny maa indstævne den paa-

klagende Dom, naar saadan Indstævning skeer inden

sex Maaneder efter Hoiesterettes og Ober-Hofrettes

Hjemviisningsdomme, og tre Maaneder efter andre Ober-

Rettes Hjemviisningsdomme ere blevne afsagde.. —
11) Naar nogen Underrellesdom er overgaaen En eller

Anden, som hans Liv eller Fængsel paa Livstid betræfifer,

og samme indstævnes for Oberretten til Gonfirmation,

og det befindes, at ingen Stæviiing paa Delinquentens

) Reskr. 19. Decbr. 1T49.
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Side til Dommens Forandring er udtagen; da niaa dog 1735.

derpaa af Overdommeren, saavel til hans Frelse, som in. August,

til hans Nakdeel kjendes, endskjondt Stævning paa

hans Side er forsbmt; men til slig Uorden herefter at

forekomme, da skal for Underretten et Forsvar paa

Delinquentens Side beskikkes, som iagttager at Stævning

i rette Tide til Oberretten vorder udtagen, saafremt

han ei vil staae til rette for al den Ulempe og Ophold,

som deraf kan aarsages, eller ved nogen mislig Proce-

dur paa hans Side forvoldes. — 12) Ingen Rettens Be-

tjente, Dommere eller Skrivere overalt i Norge, maa

understaae sig, under Tiltale af Generalfiscalen paa deres

Embedes Forbrydelse, at hentyde den af Vores salig

Herr Fader, hoilovlig Ihukommelse, allern. udgivne For-

ordning af Dato 3. Martii 1730 til videre Forseigling

og Skriverpenge, end efter den Taxt, som Loven til-

lader, de alene undtagen, som særdeles kunde være

allern. bevilgede, at tage lige ved Rettens Betjentere i

Vores kgl. Residentsstad Kjdbenhavn, efter Reglementet

af 22. Martii 1684. Ei heller maae Rettens Betjente

understaae sig at forklare Lovens 1. Bogs 23. Gap.

3. Art. derhen, at de sex Skilling, som er tillagt for Paa-

skrifter paa Kalds-Sedler til Boyde- eller Birkething at

tage, skulle vedkomme Stævningsmænd og ikke dem,

for den^ed deres Salarium ved Lavdag eller Opsættelses

Beskrivelse, efter en saa kaldet Praxin at foriige, men

Loven og ikke nogen Sædvane derudi stride at folge;

og naar nogen Lavdag, hvorved Vidner eller nogen Part

forelægges at mode, under Faldsmaal, bliver tagen be-

skreven, da skal ei videre derfore til Skriverldn tages

og gives paa Landet, end som efter Lovens 1. Bogs

23. Gap. 5. Art., ligesom Forelæggelsen er fuldskreven

til, og i Kjobstæderne efter den p.aafolgende Lovens

14, AriicuL — 13) Ligesom Vores Norske Lovs 5. Bogs

3. Gap. 10. Art. foreskriver, at Sorenskriveren, som

med otte uvillige Mænd i Odels- Sager skal kjende og

domme, ikke maa være nogen af Parterne beslægtede:

1
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1735. saa ville Vi og allern. have befalet, at naar Gommissarier

19. August, udi Odels-Sager allerund. ansfiges, der da ikke maa
''"*^"*^

foreslaaes Nogen, sona enten af Parterne ere besvogret

eller beslægtet, men de, som staaer udi Vores Civil-

tjeneste og Character, ville Vi dertil særdeles skulle

bruges, eller og, om ingen af dennem kan være atbe-

komme, da de, som ere vederheftige og bekjendte

gode Mænd; og maa ingen Procurator som Commis-

sarius sig lade bruge, saa længe han i det Embede

forbliver, de Procuratores undtagen, som ere beskikkede

af Os, at gaae i Retle for Vores almindelig Hoiesteret,

tilligemed dennem, som virkeligen maa gaae i Rette

for Vores Ober-Hofret i Norge, hvilke Vi ville skal boe

Christiania saa nær, hvor Ober-Hofrelten holdes, at de,

naar Vores Stadtholder dem befaler, kan, hver efter

sin Tour, paatage sig forefaldende Delinquenl- og andre

Sager, hvorudi Actores eller Forsvarer skal beskikkes;

og naar de bevilgede Commissions- Sager befindes af

den Beskaffenhed, og ikke.af nogen synderlig Vidtløftig-

hed, at de jo ved den ordentlige Rettergang beqvem-

meligen havde kunnet afgjores, særdeles imodBouder;

saabcirden, der taber, ei dommes udi stSrre Bekostning,

end for Underretten kunde have medgaaet, om Sagen der

var bleven paakjendt, alt efter Lovens i. Bogs 5. Gap. 31.

Art. — M4) Paa det Vores Lovs 1. Bogs 9. Gap. 8. Art. med

Sikkerhed kan vorde efterlevet, da ville Vi allernaadiest

hermed have befalet, at ingen, uden for sig selv, sin

Myndling, Frænde eller Hosbonde, folgelig Lovens I.Bogs

9. . Gap. 14. Art., enten paa Landet eller i Kjobstæderne,

maa herefter tilstedes eller antages at gaae i Rette i

Vort Hige Norge, med mindre de enten af Vores elske-

lige kjære Ilerr Fader, salig og hdilovlig Ihukommelse,

og Os allern. ere blevne beskikkede, eller og af Ov-

righeden enhver i" sit Stift, Amt eller Bye dertil forord-

nede, og skal enhver Procurator, som for Ober-Hof-

Retten comparerer, eller herefter derom vil gjore

allerunderd. Ansogning, forsyne sig med Vores Stadt-
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holder i Norge og andre Vedkommendes Paategning, 1735.

at efter foregaaende Examen deraf kan sees, om hans 19. August.

Tjeneste gjt^res fornoden, og om han findes dueHg og""^
beqvem til Procurator-Embede at forestaae, paadetman

alle Tider om deres Capacité, skikkelige Forhold, gode

Navn og Rygle, samt redelige Opforsel, kan være for-

sikkret; mens om en Bonde, eller andre eenfoldige

Mænd, skulle af Ovrigheden begjere en i Thinglavet

bekjendt oprigtig og bosat Mand, til at tale for sig udi

een eller anden Sag, som for Retterne skal udfares,

og samme Person ikke staaer udi nogen virkelig Tje-

neste hos samme Steds Foget eller Sorenskriver: da,

naar det er Ovrigheden bekjendt, at han for billigere

Betaling, efter Parternes Vilkaar, bliver at erholde, og

kan betjene dennem: saa maa det i den Henseende af

Ovrigheden bevilges, og ellers ikke, helst siden Vi allern.

ville, at alle Procuratores skal staae Parterne til Ansvar,

om nogen Forsammelse, ulovlig Udflugt, Forseelse,

Uendehghed og Vidtløftighed, Parterne til Skade og

Forliis, ufornoden Bekostning eller Sinkeise i deres

Rettes Fremme ved deres Procedur udi en og anden

Sag skulde befindes, hvorpaa Dommerne under samme

Sag, tilligemed ved Dom i Sagen, skjondt ei derfor er

stævnt, skal kjende, naar derpaa af den Hdende Part

eller hans Fuldmægtig vorder sat i Rette, udi den paa-

gjældende Procurators eller hans Fuldmægtiges Nær-

værelse for Retten; saa maa og Procuratorerne, naar

de selv have Forfald, fremsende deres Fuldmægtiger

for Underretlerne og Oberretterne (Ober-Hofretten und-

tagen, hvor de selv skal sistere sig), dog at de i hver

Sag forsyner dem med Fuldmagt for Underretten, skrevet

paa Sexskillings-Papir, og for dc Retter, som ere hge

med Laugthinget, paa Tolvskiilings-Papir, med den For-

pligt, at de ville være ansvarhge for Fuldmægtigens

Procedur i den Sag. — 15) Og som Vi er kommen udi

Erfaring, at adskillige, og mere end fornoden er, af de

saa kaldede Vinkelskrivere og BGydeprocuralorer paa
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1735. Landet skal befindes , der ikke af Ovrigheden efter

19. August. Loven ere forordnede eller haver Vores allernaadigste

Tilladelse til at gaae i Rette: saa ville Vi hermed al-

deles have dem afskalFede, saa at Ingen herefter for

Andre maa gaae i Rette, uden i de Tilfælde, som i fore-

gaaende Punkt tilladt er; derimod Magistraten, efler

enhver Kjobstæds Storrelse og Reskaffenhed, skal an-

ordne een, tvende og i det hciieste trende fornuftige,

oprigtige og i Loven kyndige Mænd, dog i Christiania

og Rergen flere, om der behcives, men ellers ikke, som

kunne paa Anmodning tjene Godtfolk ved Rythingene

i de der forefaldende Sager, saavel som skrive Suppli-

quer for dem, der boer eller opholder sig under enhver

Kjobstæds Jurisdiction; hvilke Suppliquer eller Memo-

rialer, hvad enten de til Os, eller nogen af Vores be-

skikkede Ovrighed indretles, Goncipisten tillige med
Klageren skal underskrive, og om han nogen Memorial

. forfatter, uden den tilligemed at underskrive, da efter

Vores h(5isaligeHerr Faders udgangneReskript tilStadthol-

deren i Norge, af Dato 14. Septembr. 1722, at straffes,

ferste Gang paa Vand og Rrdd udi tre Uger, og anden

Gang at være ugild til at betjene nogen Bestilling, eller

at slaae i Rette imod Nogen; hvilke Underrettes-Procu-

ratores, som Oyrigheden saaledes Jjeskikker, skal nyde

i .Kjiibstæderne for hver Memorial til Os, Vores Col-

legier eller anden Ovrighed, 24 Sk. lige imod Papiret,

deslige Memorialer b(5r skrives paa, efter stemplet Pa-

pirs Forordningen af 23. Januarii Anno 1719, mens

for Stævninger, Indlæg og andet de conciperer ogreen-

skriver, paa et heelt Ark Papir 32 Sk. og paa et halvt

Ark Papir 16 Sk., samt for hver Gang de for Nogen i

Rette staaer og svarer, gives 32 Sk. Men vil Nogen med

dem accordere om en Sag til Doms at udfore i alt for

Underretten, da maa derfore, samt for hvis i Sagen

skrives, ei hoiere tages, end fra 1 til 2, 3 å 4 Rdlr.,

ligesom Sagen findes vidtlciftig til; hvorimod de ved

Sagernes Drift opfiirer og forholder sig stricte efter
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foregaaende Post. Mens for Oberretterne skal de, som 1735.

nogen Prociirator vil bruge, betjene sig af dem, som 1^- August,

enten af Os dertil allern. ere beskikkede, eller og af

Ovrigheden forordnede, hvilke skal være tiltænkte, i

hver Sag at indlægge en reen Special- Regning over

alle i Sagen anvendte Omkostninger, hvorved og hans

Salarium anføres, samt hvad han i Penge eller Vare ' '

herpaa oppebaaret haver; hvilken Regning da Ober-

retterne skulle skjonne og kjende paa; hvor da Procu-

ratoren sin Appel ved Sagens videre Drift, og ellers,

bliver uformeent, naar han med slig Dommerens Kjen-

delse ei finder sig fornciiet; i lige Maade naar nogen,

enten af Os beskikkede eller af Ovrigheden anordnede

Procuratores, forlanges til Aastæds Sager at udfore,

eller for noget Hjemthing at gaae i Rette i en eller

anden Sag, da nyder han fri Befordringskab af den

Part, som hannem forlanger, til og fra Thingstedet, -

foruden sit Salarium, saaledes som meldt er. — i 6) Paa

Landet skal Amtmændene i ethvert Fogderie anordne

tvende eller flere, om det er fornoden, bekjendte bo-

satte og skrivbyndige Mænd, som kunde ved Suppliquer

eller andre Memorialers Indretning komme Almuen til

Hjelp, naar Sorenskriveren ikke boer dem saa nær,

eller og, naar han i sit Embede maatte være henreisfc,

og de Klagende sig ei for en eller anden Aarsags Skyld

af hannem hertil skulde ville betjene, og det for halv

Betaling , imod hvis i denne Forordnings \ 5. Punkt,

Supphqueskriverne i Kjobslæderne tillagt er, af hvilke

saaledes i ethvert District beskikkede Mænd, Almuen,

naar de ei ville bruge Sorenskriveren eller og ikke

selv deres Tarv og Anliggende i Pennen kunne forfatte,

skulle beljene sig, og ei af nogen anden; hvorimod

disse Suppliqueskrivere, saavel i Kjobslæderne som paa

Landet, skal være forbundne at forfatte og medunder-

skrive Suppliquen udi sommelig Stiil, og Sagen, som

den er i sig selv, at andrage, uden Nogen med nær- '

gaaende eller ærercirige Expressioner at angribe,
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1735. saafremt de ei for slig utilboiiig Skrivemaade og per-

.

19. August, sonlig Angribelse, samt oiensjunlige Beskyldninger og
^'^""^^^^

Usandfærdigheder eller urigtige Andragende ville være

sanime Straf underkaste, som Hovedmændene, og at

lide paa deres Ære, efter Sagens Omstændigheder,

naar Ovrigheden paa Justitiens Vegne dennera derfore

vil lade tiltale, eller og den Paagjældende det linder

Lov og Dom paaanker, hvilket under Hovedsagens lov-

lige Drift skal paakjendes, enten det er Goncipistens

Forum eller ei^ — 17) Ingen Dommer maa understaae

sig, enten selv eller ved Fuldmægtig at concipere eller

forfatte Stævninger og Indlægger i de Sager, som for

hannem vorder indstævnte og han selv skal kjende og

domme udi, under 50 Rdlr. Straf til næste Hospital

forste Gang, anden Gang dobbelt, tredie Gang have

sit Embede forbrudt;, skulde han og forove den Dri-

stighed, at antage sig begge Parternes Sag, og skrive

Stævninger og Indlægger for dem begge, skal han uden

al Naade miste sin Bestilling, og desuden være Vores

Generalfiscals Tiltale undergiven, til Straf paa Ære og

Boeslod; saa maa ei heller nogen Foget eller hans Fuld-

mægtig sig dertil lade bruge, uden det skeer paa Vores

eller Justitiens Vegne, hvortil han af Ovrigheden skal

være befalet, eller og det ham selv eller hans Embede

vedkommer, for ikke at ansees som han den gemene

Mand til Trætte og Uenighed skulde ophidse
;
langt mindre

maa Fogden antage sig nogen af Parternes Sag, og

den enten directe eller indirecte for Retten at udfore,

eller udfore lade, enten det skeer under den Foreven-

ding og Prætext, at ville veilede og forsvare den Een-

•foldige, eller af anden Aarsage, saafremt han ikke der-

for vil ansees og strafi'es: forste Gang, han derudi

skyldig befindes, med 30 Rdlr., anden Gang dobbelt,

og tredie Gang tiltales af Generalfiscalen og straffes

paa hans Embede; men dersom Nogen af den gemene

O For. 28. Decbr. 1792*
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Mand paa Landet ikke selv skal kunne have Forstand til 1735.

at anlægge og udfore deres Sager forRetterne, kan de dertil 19. Au^^ust•

antage en af de anordnede Procuratores, om de dertil
*

have Vilkaar og Leilighed , hvis ikke, da gj5re de

Ansøgning hos Ovrigheden om en af de beskikkede

Procuratores, de da efter Sagens BeskafTenhed og Re- ,

quirentens bekjendte og beviishge slette Tilstand an-

ordner liannem, uden Betaling Sagen at skulle udfore,

eller og om en paa Landet i samme Thinglaug bosat,

ærlig og lovkyndig Mand, som den Sag for dennera

ved Retten uden Betaling kan udfore; mens naar Sagen

vindes, eller og ved Dommen Omkostninger naaes,

nyder de deraf billig Betaling. — 18) Vel tilholder

Forordningen af iO. Septbr. 1701, at de Skiftebreve,

som paa Landet forrettes, skal læses til Laugthingene

;

men som Vi ere komne udi Erfaring, at sligt hidindtil

paa de fleste Steder -ikke er skeed, deels fordi det

skal falde besværlig og usikkert at faae Skiftebrevene

til Laugmændene overalt befordrede, deels og for den

Bekostning, som derved maatte være for Almuen, naar

Laugmændene efter Loven, som for andre Breve at

læse og thinglyse, skulle belonnes: saa have Vi i den

Henseende for got befunden, herved at anordne og

befale, at alle de Skiftebreve, som paa Landet forefalder,

hvorved noget Odelsgods, Jordegods eller Aasæde,

Nogen vorder udlagt, enten som Arv eller for Gjeld,

de skal, saayidl Skiftebrovene derom handler, samt

hvad Godset er udlagt for, af hver Steds Sorenskriver

udi ThmgprotocoUen exlraheres, læses og paaskrives

til næste eller andet ordentlige Sagething, som efter

Loven holdes, efter at disse Skiftebreve ere sluttede,

og det under 10 Rdlrs Straf til Bornehuset i det Stift,

som han boer; men det Skiftebrev, hvor intet fast

Jordegods eller Aasæde er bleven udlagt, indfores,

som sædvanlig, i Original- Skifteprotokollen, og ikke til

Thinge at læses; for hvilken Sorenskriverens Umage,

for deslige Skiftebreve at extrahere, indfore og læse,

14*
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1735. han da nyder fire Mark Danske og ei videre, som han-

-19. August, nem forlods iblandt Skiftets andre Omkostninger vorder
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

i Sterbboet godtgjort; derefter han Skiftebrevene s.trax

til vedkommende Arvinger befordrer; men de Skifte-

breve, som forrettes efter dem, hvor nogen fri Sæde-

gaard eller Gods, enten som Pant i Gjæld, eller som

Arv er bleven udlagt, de skal til næste eller andet

Laugthing, hvorunder Godset er beliggende, efter at

Skiftebrevene ere beskrevne, læses og paaskrives, og

ligeledes extractviis deraf i Laugthingsbogen indfcires,

hvorudi Godset bestaaer, til hvem det erudlagt, med hvad

Condition og for hvadPriis, imod den Betaling, som Lovens

Pag. 202, Art. 12 (N.L. 1—23—12) bevilger, hvilket lige-

ledes forlods afBoets Midler udlægges af Skifteforvalterne,

hvorefter disse Skiftebreve Vedkommende igjen tilstilles
;

skulde og Nogen ved Indforsel eller Udlægsforretninger

blive nogen Sædegaard, Odelsgods og Aasæde, eller

andet Jordegods udlagt, da skal deslige Forretninger,

som ved Laugmændene, eller og ved Gommissarier i

deres Sted, forrettes, læses og paaskrives til Laugthinget;

men til Hjemthinget, naar det er Udlægsforretninger,

som af Fogden skeed er, og det Ul næste eller andet

Thing, efter at deslige Forretninger ere fuld forte, alt

paa den Maade og imod lige Betaling, som ovenmeldt

tilladt er, og det under 10 Rdlrs. Straf for den, som

Udlæg gjort haver, om han det forsommer; hvorimod

den Betaling, som Rettens Betjentere for slig Tillysning

er bevilget, skal betales af Debitor, naar Exsecution skeer,

paa det der i Fremtiden, naar en eller anden Dispute

forefalder, enten om Odels Losning eller om sligt Gods

kunde være forpantet, siden det var udlagt, kan haves

Oplysning for Alle og Enhver, som det maatte behbve;

og om deshge Indforseler eller Udlægsforretninger for

nogen Oberret bliver forandret, da skal den endelige

Doms Sentence, som derom falder, ligeledes til Thinge

læses og paaskrives. — 19) Vi ville allernaadigst, at

alle Rettens Betjentere, som til Skifter at forvalte ere
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berettigede, skal herefter saavel i Kjbbstæderne, som^a 1735.

Landet, holde sig Lovens 1. Bogs ^3. Gap. 25. Art. (N.L. 19. August.

1—23—27) efterretlig, og ikke derefter tage eller fordre '

-^"^^

mere i Skiftesalario, end een Rigsdaler af hver Hundrede,

som Boets beholdne Midler bliver, naar al Gjæld, samt

Skiftets Bekostning er fradragen, og det indtil 10, OOORd.,

mer ei derover, i hvor hoit Sterbboets beholdne Midler

end kunde belobe, foruden den Skriverion, som Loven

bevilger; derimod Skifteforvalterne eller de, som ere

Skifteskrivere, skulle være tiltænkte at forfatte Skifte-

brevene fuldskrevne, hgesom og ved andre Åcters

Udstedelse skee bor, "med 26 Linier paa hver Side, og

uden nogen uforndden Margen og Bredde paa Papiret

at gj(5re, saafremt de ikke vil staae til Ansvar og straffes af

Overdommeren, under hvem deslige Forretninger staaer,

naar derpaa vorder anket*; og som det ofte hænder '

sigj at der ved Skifters Holdelse, især paa Landet hos

den gemene Bondestand, befindes, at Sterbboets be-

holdne Midler ikke bedrager sig til Noget, hvoraf

Sorenskriverne deres Salarium kan regne; da, paa det

de aldeles ikke for deres Reiser, Fortæring og Umage

ved deslige Skifters Forhandling skal være ubelonnede,

da tillade Vi allernaadigst, at der overalt paa saadanne

Skifter maa tages pro Salario 32 Sk., foruden deres

Skriverion efter Loven, og ei videre at fordre eller

tage, under hvad Skin det endog maatte være, enten

for Skifteforvalterne, deres Tjenere, eller som Betaling

for Arvetomtens Huse at besigtige, hvilket skal skee af
.

de tvende Mænd, som Sorenskriveren haver med sig

til Vurderingsmænd paa Skifterne, og det alt under

deres BestiUings Fortabelse; saa skal og Sorenskriverne

være forbundne at tage imod det Udlæg, somkan falde

in Natura paa Skifterne for deres Salario, naar ingen

rede Penge befindes i Boet, eller naar Arvingerne ikke

vil eller kan indlose Udlægget 14 Dage efter at det er .

O Plak. 9. April 1783.
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4735. dem tilbuden; i lige Maade ville Vi, at ReltQiis Betjente

19. August, i Vort Rige Norge maa nyde det samme Salariuiii

udi Fallit- og arveids Boe, som Forordningen af Dato

19. Januarii Anno 1692 har tilladt Rettens Beljentere i

Danmark, og det paa den Maade, som Forordningen

paabyder. — 20) Og som det ikke i Vores Norske Lov

tydeligen er foreskreven, hvad Byfogderne eller Fogderne

paa Landet, enten for Arrestfon'etninger, Udlægsforret-

ninger eller de dertil udfordrende Reisers Bekostning,

samt Beskrivelse maa nyde: da ville Vi, for al Misbrug

derved at hæmme, allernaadigst have befalet, at dermed

herefter skal forholdes saaledes, at for en Arrest- eller

Seqvestralions-Forretning, som af Byfogderne i Kjbbstæ-

derne eller af Fogderne paa Landet, enhver i sit District,

gj()res paa Nogens Person eller Gods, maa de nyde til

Salarium for Umagen, Reisen og for Forretningens Be-

skrivelse til Requirenten, naar det skeer hos dem, som

ere i Rangen, 6 Rdlr. , men hos andre Uprivilegerede

ikke uden 4 Rdlr., hvilke Forretninger gives beskrevne

paa et Ark stemplet Papir til 24 Sk., til hvem af Par-

terne, som det forlanger; dog skal den, hvis Person

eller Gods der bliver arresteret, ikkun betale Skriver-

Idn, ligesom for en Bythingsdom i Kjobstæderne, og for

en Hjemlliingsdom paa Landet, naar han Gjenpart sær-

deles forlanger, og ei videre, i hvor vidtloftig den end

maatte være. — 21) Hvad Udlægsforretninger angaaer,

som skeer hos de Uprivilegerede, da skrives de paa

^Dommen paa Exsecutionsstedet, og extraderes den, som

fyldeslgjor hvad Dommen hannem har tilforpligtet, eller

naar dertil Udlæg gjort er; men om Dommen efter

Loven Flere eller Andet betræffer, saa at den derfor

ikke kan vorde den Paagjældende overleveret, hvorom

Exsecutor forsvarligen bor at skjonne, da skal en Gjen-

part paa 24 Sk. stemplet Papir under ExsecutorensHaand,

hannem meddeles, i hvilket ommeldte Tilfælde Gjen-

parten forundes Vedkommende for 6 Sk. Arket i Skri-

verion, hvoriblandt Dommens Sententz, hvorefter Exse
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cutionen skeed er, indféires, som af Sagsdgeren skal 1735.

paaskrives, til et Beviis, at samme Dom er bleven 19. August,

efterlevet; og nyder da Byfogderne i Kjobstæderne for
'^-"""'""'"•^

sin Umage ved de Indforseler, som forefalder hos dem,

som ere i Rangen, for hver Dag, han virkelig er i den

Forretning, 1 Rdlr., og det i tre Dage, om det saa længe

varer, saavel som for Forretningens Beskrivelse, hgesom

for en Raadstuedom efter Loven og ei videre; mens

naar Udlæg skeer hos Borgere og andre Uprivilegerede

efter Dom, da nyder han ei mere for sin Forretning

og Umage, end som dagligen 40 Sk., og det i tre Dage,

om Forretningen saa længe varer, og ellers forBeskri-
'

velsen halvt saa meget som for en Raadstuedom efter

Loven, som i Udlægsforretningen skal specificeres; den

samme Skriverion han og bor nyde af Vederparten,

naar Gjenpart af Forretningen til Paaanke for Oberretten

forlanges. — 22) De Indfdrselsforretninger, som skeer

paa Landet hos de Privilegerede, enten af Laugmæn- i

dene selv, eller af Gommissarier, som i deres Sted

bliver udmeldede, de skal særdeles gives beskrevne

til Sagsdgeren paa den Sort Papir, som Forordningen

om det stemplede Papir af Dato 23. Januarii 1719 be-

faler, og ligesom for en Lauglhingsdom betales Skriver-

og Forseighngspenge, og ei videre, men Gjenpart deraf,

naar nogen Anden den forlanger, ikkun at være paa

tre Ark, hver Ark en halv Rigsdaler: saa nyder og

Laugmanden, eller de begge, som i hans Sted Indfor-

selen forretter, hver Dag fra de reiser fra deres Huus
til Stedet, hvor Exsecutionen skeer, daghgen 3 Rdlr.,

dog saa, at ei flere Dage paa Reisen tilbringes, end

*len korteste Vei uomgjængeligen udkræver; men naar

de Forretningen virkeligen antræder, da den fdrste Dag

6 Rdlr.. den anden 5 Rdlr. og den tredie Dag 4 Rdlr.,

og saa intet videre, om Forretningen end skulde vare

Isfingere eller flere Dage; saa nyder de ei heller paa

Idjemreisen nogen Diæt- eller Dagpenge, mens ikkun

fri Fdringskab paa fire Heste frem og tilbage, og hvor
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1735. Veien falder til Vands, da Flytning til Fornodenhed
I

19. August, efter Veiens Leiliglied; mens til Soes, og -særdeles Nor-

denfjelds, forskaffes dennem en Otteiingsbaad med i

eller 5 Roerskarle; og ellers ved Indforsels-Forrelninger

i alt forholdes, ligesom udi Vores salige Herr Faders

udgangne Forordning om Rettens Bctjenteres Salarium

af 24. Februarii 1708, dens 8., 9. og 10. Art., allern.
;

foreskrevet er. Fogderne, som ved deslige Indfbrsels- -
i

Forretninger efter Loven skal vsére tilstede, nvder for

hver Dag han reiser til Stedet for deres Besværing og

Fortæring fire Mark Danske, og for hver Dag af de

'trende Dage, som samme Forretning varer, at nyde

dagligen 1 Rdlr. og ei videre, foruden Skyds paa een

Hest frem og tilbage. — 23) Naar Udlægsforretninger

skeer efter Domme hos den gemene Bondestand, som
Fogden med Mænd alene forretter, da nyder han

ikkun for sin Fortæring, Umage, Skyds og Forret- i

ningens Beskrivelse, i alt tre Ort og ei videre, under '

hvad Skin eller med hvad Navn nævnes kan; mens

hos Uprivilegerede, som Embedsmænd eller og Proprie-

tarier, nyder han herforuden for Forretningens Beskri-

velse halvt saa meget som for en Underrettesdom paa

Landet; ellers i alt hermed at forholdes efter den ci-

terede Forordnings allegerede Arlicul; desuden til-

lægges A^urderingsmændene for deres Moie, hvad Loven

dem bevilger, som alt i Forretningen skal specificeres.

— 2i) For Udmeldelse til Vurderingsmænd paa hvert

Skifte, som paa Landet forefalder, nyder Fogden 1 6 Sk.

og ei videre, ligesaa 16 Sk. naar Nogen til Besigtelses- '

mænd af hannem forlanges anordnet; . men til Beskik-

kelses eller Stævnevidner tillades hver Mand at bruge

og tage hvilken Bosat han godvilligen kanformaae; og

naar det ikke skee kan, da skal Fogden eller Lehns-

manden uden Betaling udmelde tvende Mænd, der for

bilhg Betaling forkynder Beskikkelsen eller Stævnemaalet

for Vedkommende. For Udmeldelse til Laugret, eller

for at udnævne de Mænd, han selv tager med sig ved
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Arrest- eller Udlægsforretninger hos Bondestanden, nyder 1735.

han ligeledes intet; men hos andre Proprietarier eller 19. August.

Embedsmænd udenfor Rangen nyder han for disse

Mænds Udnævnelse 16 Sk. og ei derover. Saa bor og •

Byfogderne nyde i Kjobstæderne for Udmeldelse til

Vurderingsmænd paa Skifter og til Besigtelses-Forretnin-

ger 2 Mark Danske; og som Byfogderne i Kj(5bstæderne

og Fogderne paa Landet ei nyder Noget for Mænds

Anordning til Udlæg hos Borgere, Strandsiddere eller

Bonder, saa skal dem derimod, naar Mænd til Ind-

forseler hos de Privilegerede eller de Proprietarier, som

noget Manufactur, Sav eller andet Brug er eiende, ud-

nævnes, for saadan Umage tillægges ved hver Forretning

en halv Rdlr. og ei videre. — 25) Endskjondt Soren-

skriverne paa Ilandet tilkommer at forrette de Skifter,

som der forefalder, saa dog yille Vi allernaadigst, dt

hvert Steds Amtmand skal lade sig af Sorenskriverne

give tilforladelig Underretning om Værgerne, som for

de Umyndige paa Skifterne vorder satte, om de findes

vederheftige og beqvemme dertil, saavel som aarligen

paa Thingene examinere, om Sorenskriverne efter Loven

har kaldet Værgerne til Rigtighed og om Bornemidlerne

sikker er udsatte, og at derfore findes saa god Rig-

tighed, som skee bor, og Amtmanden saaledes at skal

have noiaglig Indseende, til de Umyndiges Sikkerhed

og Beste, med Sorenskrivernes Forhold ved Skifterne

og Værgemaalet; dog maa Amtmændene eller Soren-

skriverne ikke selv sætte sig til Værge eller tage de

Umyndiges Midler til sig, under et eller andet Skin,

men mere see derhen, at de hos gode Værger, eller

imod Pant udsættes paa Rente
,
og om det ikke skee

^fin, da at opbydes til Thinge, saaledes som Loven

tilsiger; til den Ende Sorenskriverne skal være tiltænkte,

inden 14 Dage efter at Skifterne ere sluttede, hvor det

med Posten skee kan, eller og, naar fcirste Leilighed

forefalder, at give Amtmændene tilkjende, hvad enhver

Umyndig er tilfalden i Arv, enten det er Gods eller
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1735. Penge, og hvem der er sat til, eller derfore er nærmest,

19. August, til at værge, eller haver Bornemidlerne i Hænde, hvor-

' over ethvert Steds Amtmand skal holde en Protokol,

som bliver ved Amtet, Successori til Underretning; men

hvad Arvemidler, som falder ved de Skifter, som af

Mililaire forrettes, efter Forordningen af 14. Julii 1730,

derfore tilkommer enhver Regiments- Chef at anordne

Værger; ligesom det og skal være enhver Amtmand
tilladt, at indfordre de Skifte-Protokoller, som i hans

Amt (de Militaire undlagne) bliver holdte, og dennem

hos sig udi god Forvaring, under Embedes Forliis, at

lade forblive. Og naar saadanne Skifte-Protokoller ere

fuldskrevne, da haver Amtmændene at authorisere andre

i deres Sted; til hvilken Ende, naar de grimle Skifte-

Protokoller næsten ere fuldskrevne, sk&I Sorenskriverne

give det Amtmanden tilkjende, paa det han kan have

en ny i Beredskab, og den straxen imod den gamle

fuldskrevne' udvexle, med et Ark stemplet Papir for og

bag, til 1 Rigsdaler, som Sorenskriveren skal bekoste,

hvilke Skifte-Protokoller tillige med de ovrige Amtmæn-

denes holdende Protokoller forbliver hos dennem under

god og sikker Forvaring, indtil Vi allernaadigst ander-

ledes tilsigendes vorder. Og skulle Amtmændene være

pligtige til, hver Nyaar at indsende til Stadtholderen,

eller hoieste civile Ovrighed i Landet, en Specification

under deres Haand over hvad Protokoller til dennem

samme Aar maatte være blevne sluttede eller ind-

leverede, og nye i den Sted igjen indrettede. Hvor

ingen Protokoller indkommer eller sluttes, forklarer de

dog, under deres Haand, ingen Protokoller samme Aar

at være sluttet eller til dennem indkommen; hvilke

Specificationer Stadtholderen ved Archivarius seer i

Archivet henlagte og gjemte, paa det Vi alle Tider

herom kan have den fornodne Efterretning; og skaldet

være Archivarii Pligt, at paasee, det disse Specifica-

tionjer i rette Tider indkommer og i Archivet henlægges.

Laugmændenes Protokoller angaaende, da, naar de ere
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fuldskrevne, forvares de samme hos Stiflbefalingsmæn- 1735.

dene, som skal være pligtige det at anmelde for Stadt-^T^^'^

holderen eller hoieste Ovrighed i Landet, ligesom forhen

om Skifte-Protokoller er meldet. Hvorefter samtlige Ved-

kommende sig allerunderdanigst haver at rette. Thi

byde Vi hermed og befale Vores Stadlholder i Vort

Rige Norge, Grever, Stiftbefalingsmænd, Amtmænd,

Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder

og alle andre, som denne Vores Forordning under Vort

Cancellie-Seigl tilskikket vorder, at dé den paa behorige

Steder til Alles Efterretning slrax lader læse og forkynde.

Givet paa Vort Slot Frederiksborg d. 49. August 4735.

Reskript til vStiftbefalingsmand Henrik Ocksen, 14. Oktbr.

ang. Amtmandens Gollationsmyndighed. Fj-ede-

riksborg 14. Oktobr. 1735'.— Norske Tegn. XXVI,

488''--4&9; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 496. Anin. a.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Saasom det be-

findes, at Amtmanden paa Vort Land Island ved fore-
E

faldende Vacancer af Præstekald der paa Landet vocerer

og kalder Præster, som med Collation af ham forsynede

derefter af Biskopperne dertil blive ordinerede, og Vi

allern. have funden for got at ville være underrettede

om, til hvilke Præstekald paa Island Amtmanden kalder,

om det er til alle Kaldene i Almindelighed, eller til

nogle visse der paa Landet, saavel som og hvorpaa

han grunder sin formenende Rettighed til at kalde

Præster, naar Præslekald paa Island blive vacant. Saa

er nu hermed Vores allern. Villie og Befaling, at du om
dette Forskrevne med Vedkommende corresponderer,

og indhenter al fornoden Oplysning, saa og derom din

allerund. Relation derefter til Os indsender. Dermed dc.

Frederiksborg d. 14. Oktobr. 1735.

O Reskr. lO, Mai 1737.
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1735. Forordning om de Deserteurer, som i Kon-

12!"^^^^ gens Riger og Lande nogle Midler efterlade.

Frederiksberg 12. Decembr. 1735. — Publiceret

paa Althinget 1736 og Irykt i Althingsb. s. A. INr. xi, 2. —
Original- ATtryU hos Hdpffner; Dansk og Tydsk i Qvart-Forr.

1735—1736, S. U;0-1G4; Schou lU, 219-220.

23. Decbr. Forordning; om Lovens Skærpelse imod temeré

Litigantes, samt nretvise Dommere og Procnra-

tores. Frederiksberg 23. Decembr. 1735 \ —
Som en til Processen horende Forordning anvendt i Island,

men ikke der publiceret. — Siell. Reg. 55, 931^—935; Original-

Aftryk hos HopITuer; Qvart-Forr. 1735—1736, S. 178—184;

Schou III, 224-228.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V. Som Vi fra

Vores Regjerings .forsle Tiltrædelse inlet have ladet Os

være hdiere angolegen, end Justitiens uforhalede og

retsindige Befordring, og i Særdeleshed, at hver Mand

i de fra Underretterne til vedkommende Oberretter,

heller og derfra til Vores Hoiesteret indstævnte Sager

maatte forhjelpes til retmæssig Endskab: saa have Vi

dog med storste Mishag maatfet fornemme, at de af

Os dertil gjorte Anstalter ei endnu ere tilstrækkelige,

at bringe den af Os intenderede Frugt og Nytte tilveie,

saa længe paa den ene Side trættekjære Menneskers

Ondskab og Modvillighed, samt egennyttige og nretvise

Procuratorers Opholdelse og Lovkroge saaledes, som

hidindtil skeet er, kan indvikle andre .Vores kjære og

troe Undersaattere i unbdvendige Processer, heller og

• gjcire Sagerne, ved adskillige utilbdrlige Paafund, mang-

foldig forvirrede og uendelige; paa den anden Side,

saa længe Underdommernes Egennyttighed, Vankundig-

hed eller Partiskhed saa dristigen, som endeel hidtil

gjort haver, tor spilde Parternes Ret, og den ved vrang

O For. 11. Aug. 1819.
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og uforsvarlig Behandling saaledes^forvirre, at den al- 1735.

drig mei'e kan komme for Lyset, og de i det mindste 23. Decbr.

nbdes med slorste Bekostning al S(5ge forHoiesteret det,''""*

som de ved forste Instance kunde og burde have er-

holdet ; hvorudover ei alene Sagernes Tal, som der for

Os indstævnes, aarligen bliver saa stort, at de. ei lette-

hgen i de sædvanlige Sessioner kan afgj5res, men for-

nemmeligst Vore kjære Undersaatfcer udsues og forarmes,

og Landet opfyldes med Uretfærdighed, ublue og oftest

falske Eder og andre heraf flydende himmelraabende

Synder; da, for at forekomme, saavidt mueligt, og med

Tiden aldeles at udrydde al Anledning til saadan ind-
,

snegen Misbrug, have Vi for got anseet, ei alene herved

alvorligen at igjentage alt hvad Vores Lov og de i Vore

hoistsalige Forfædres og Vores Tider udgangne Forord-

ninger enten imod temere Litigantes og trættekjære

Partier, eller og imod uretvise og partiske Dommere,

saa og imod onde og forforiske Procuratorer, byder og

foreskriver; hvilket alt af Vore Oberretter, og fornem-

melig af Vores Hoiesferet, paa det allerstrehgeste, om

det end ei af Parterne kunde være paastaael, skal

efterdags iagttages; men desuden, og for saa meget

kraftigere og snarere at hæmme alt sligt, ville Vi her-

med, og befale allernaadigst som fdlger:

1) At alle Dommere, være sig Under- eller Over-

Dommere i begge Vore Kongeriger, skal efterdags noie

give Agt
,
paa, om nogen af de for dem i Rette kommende

Parlier ubefoiet, og enten af Modvillighed eller pure

Trættekjærhed har reist Proces, eller ladet det uden

Fornodenhed dertil komme, da Enhver, som ved Doni

i Sagen maatte findes saa aldeles ugrundet i sin Sag,

at han ei alene taber Sagen, men endog dommes til

at give Contraparten Kost og Tæring, skal desuden til-

findes at betale til Vores Justits-Gasse ligesaa meget, som
Dommen og Seglet koster, enten det er for Under- .

eller Oberretter; er det for Vores Ober-Hofret i Norge,

skal saadan en teraeré Liligans tilfindes at betale til
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n35. Justits-Cassen lORdlr. og for Vores Hbiesteret 24Rdlr.,

23. T)ecbr. hvorfra Ingen, som findes til at betale Omkostninger,
|"'"'""'^'^

skal befries, undtagen i Gjeldssager og hvad deraf i

dependerer, hvor Betalingen soges ved de i Loven

foreskrevne Maader, og Gjelden el nægtes, ei heller i

procederes om nogen Slags lovstridig Omgang, eller

deslige Omstændigheder, som henhbre til Trættekjærhed

eller unyttige Udflugter. — 2) Skulde nogen af Parlerne

befindes at have brugt saa lovstridig og selvraadig

Adfærd, eller anden utilbørlig Omgang i Sagen, som,

efter Loven og udgangne Forordninger, med Mulkt kan

ansees, saa ville Vi ei alene hermed have befalet, at

Saadanne efterdags endog skarpere og med mindre

Forskaansel, end hidtil skeet er, for alle Retter i begge

Vore Kongeriger skal mulkteres j men Vi ville ogsaa

allernaadigsl, .at enhver Part, som for nogen Under-

eller Oberret samt for Ober-Hofretten i Norge og Vores
-

Hoiesteret bliver lilfunden, for sit Forhold og Omgang

i Sagen, at betale nogen Slags Mulkt eller Pengestraf,

skal desuden og tillige betale ligesaa meget til Justits-

Gassen \ som ham i Mulkt er bleven paalagt, og disse

Penge, ved Dommens Exsecution, under eet med Mulkten

inddrives, dog at derunder ei forstaaaes Faldsmaale,

ei heller de i Lovens 2., 3., 4-. 5. og 6'*^ Bog foreskrevne

Bbder eller andre Mulkter, som ei af Parlernes Forhold

i Sagen, men af andre deres Forseelser dependerer. —
.

3) Procuratorerne, enten de gaae i Rette for Under-

eller Oberretter, eller og for Vores Hoiesteret, skal af

Dommerne nbie og med Flid tilholdes, at efterkomme

alt hvad Loven, Forordninger, deres Eed eller og Hbieste-

rets Patent og Instruction dennem foreskriver, og saa

ofte deres Brost derimod findes, dennem derfore med

saa meget haardere Mulkl eller anden Straf ansee, efterdi

de, som vil veilede andre, ei bor undskylde sig med

nogen Slags Uvidenhed; og saa ofte nogen Procurator

') Anordn. 16. Novbr. 1764.
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mulkteres, skal han betaleligesaa meget, somMulkten er, til 4735."

Justits-Gassen, som paa samme Maade og under eet med 23. Decbr.

Mulkten skal inddrives. — 4) Ihvorvel Loven har dicteret
^^"^^"^

saadan Straf for Underdommernes Uagtsomhed eller

Uretviished, som efter de Tider kunde eragtes for til-

strækkehge, saa dog, siden Vi daghg med storste Mishag

maa fornemme Vore kjære og troe Undersaatters Klager

over endeelDommeres uforsvarlige og lovstridige Forhold

:

saa ville Vi allernaadigst, atefterdags enhver Dommer, hvis

Dom for sin Overdommer enten hjemvises til lovUgere

Behandhng, eller og som ugrundet, ulovskikket, uretviis

eller med deslige Garakterer aldeles frafaldes, skal pro

mehori Informatione betale, om det er ordinairG Under-

dommere, 2 Rdlr.j og om det er en Oberret, hvis Dom
saaledes, som sagt er, underkjendes, da betale enhver

af dem, som Dommen haver underskreven, i O Rdlr.,

alt til Justits-Gassen. Skulde nogen Dommeres Forseelse

af Overdommeren befindes saa mærkelig, at han des-

uden enlen til Omkostniiiger eller Mulkt burde con

demneres, skal de derfor ingenlunde forskaanes, men

desuden betale ligesaa meget, som Mulkten er, tir^^u-

stits-Gassen. Skulde nogen Underdommer allerede tvende

Gange for aabenbare Uretviished eller Partiskhed være

mulkteret, han skal tredie Gang, uden al Naade, dcim-

mes fra sit Embede; til hvilken Ende Secretererne i

Vores Hciiesteret og Obcr-Hofretien samt Vore Lands-

dommere, Laugmænd og alle Oberretter skal holde en

å parte DesignaLion over Underdommerne, som mulk-

teres, og deri hver Gang indfore den over dem er-

gangue Doms Ord og Datum, for at give det siden

Retten tilkjende, om og hvorfore saadan en Underdom-

niere tilforn med Mulkt kan være anseeL — 5) Da det

og lader sig ansee, at Gommissariers Udbedelse, som
forhen ikkun i visse vidtloftige og fornodne Til (ælde,

hvor Sagen for de ordinaire Dommere ei saa beqvem-

meligen eller hastigen kunde udfores, har været bruge-

lig, nu vilde geraade til et Slags Misbrug, idet Enhver,
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1735. oftest uden ringeste Fornodenhed, soger om Cotnmis-

23. Decbr. sarier, som Parterne formener at burde være dem mere
--^^^""^^^

Retten forbundne, efterdi de af dem udbedes og

Ibnnes, hvorved ei alene de ordinaire Retler og Dom-

mere skeer store Afbræk, og uformuende Parters Ret
'

iblandt lider, eller dog opholdes længere, end for det
I

ordinaire Værnething skee kunde, foruden andre af

saadanne Commissariers - Misbrug flydende skadelige

Fblger: da ville Vi allernaadigst, at efterdags alle Com-

missarier, som sig frivilligen til Gommissioner har ladet

bruge, skal, saa ofte deres Dom aldeles frafaldes, be-

tale Enhver, som Dommen har underskreven, 8 Rdlr.

;

underkjendes deres Dom og Adfærd, som ugrundet,

uforsvarlig, lovstridig, ulovskikket, eller med nogen an-

den Carakter, da Enhver 15 Rdlr. og derforuden, om
de mulkteres, at betale ligesaa meget, som den dem
dicterede Mulkt er, alt til Justits-Gassen. Og som Vi'

allernaadigst ville, al denne Vores allernaadigste For-

ordning' og dens Bydende i alle Stykker, til allerund.

Efterlevelse, skal tage sin Begyndelse fra den Tid, den

Vedkommende paa ethvert Sted kan vorde tiliiænde-

kommen, for at blive paa behorige Steder vedborligen

iagttaget og publiceret: saa haver saavel alle Ober-

som Underrettes-Dommere, saa snart denne Forordning

dennem er indhændiget, sligt strax for Stedets Stift-

befalingsmand skriftligen at give tilkjende, som det igjen

til Vores Danske Cancellie haver allerunderdanigst at

indberette, paa ,det om Forordningens Publication over

alt kan haves den udfordrende Efterretning. Hvorefter
-

alle Vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette.

Thi byde Vi hermed og befale Vores Statholder i Vort

Rige Norge, samt Grever, Sliflbefalingsmænd, Friherrer,

Biskopper, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præ-
'

sidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle andre,

som denne Vores Forordning under Vores Gancellie-

Seigl tilskikket vorder, at de den paa behørige Steder

til Alles Efterretning strax lader læse og forkynde, og
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saa derover alvorligen holde. Givet paa Vort Slot 1735.

Frederiksbere den 23. Decembris Anno 4735. oo^C^

Reskript til Stiftbefalingsmanden og Biskop- 23

perne i Island, ang. Ægtefolks for tidlige Sam-

leie. Frederiksberg 23. Decerabr. 1735 ^ —
Publiceret paa Althiiiget og trykt i Althingsb. 1736, INr. xi, 3;

ligeledes bekjeiultgjort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift

1730; Norske Tegn. XXVI, 583; Fogtm. IV. 1, 330.

Christian den Sjette <kc. V. G. T. Eftersom udi

Anledning af en Dispute, som paa Vort Land Island

er forefalden, formedelst at Sognepræsten ved Skalholt
^

Domkirke skal have vægret sig ved at administrere en

Mand ved Navn Joen Salmonsen og hans Hustrue til Alte-

rens Sacramente, for end de havde staaen aabenbare

Skrifte, og det fordi, at Hustruen havde gjort Barsel

22 Uger efter at de vare ægteviede, er til Os indkom-

men din, Biskop Joen Arnesens allerund. Forestilling

derom, med allerund. Foresporgende ang. de Personer

der paa Landet, som enten siden at de ere blevne

trolovede have scigt Seng sammen, og avlet Barn fcir

end de ere indviede i den hellige Ægtestand, eller og

hemmelig ligget i Løsagtighed, og ladet dem siden

indvie i Ægteskab, saa at Barn er fad til Verden kort

efter at de haver fuldbyrdet deres Ægteskab, om de

skal udstaae aabenbare Skriftemaal eller ikke, saasom

der i Landet skal være Disputer og diverse Meninger

i saadan Casu, med videre samme Memorials Indhold,

hvorover Vi have ladel indhente din, Stiftbefalingsmand

Ocksens, allerand. Erklæring. Saa, til at ophæve samme

Disputer, og paa det "at der overalt kan være en Uni-
r

formité, give Vi eder hermed allern. tilkjende, at Vi

allern. ville, at det hermed saaledes skal forholdes,

nemlig: at de som ægte hinanden, naar de har be-

gaaet Leiermaal tilsammen, maa, ligesom N.L. 6—13

—

\

Decbr.

O Reskript 3. Juni 1T63

16
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1735. tilholder, for aabenbnro Skriflemaal være befriede,

^^^''^^^[^^ men Pengeboderne, som almindeligen paa Island skal

være mindre end i Vores norske Lov, ville Vi at

skal udredes efter den saakaldede Store- Dom , hvil-

ken i Leiermaals- Forseelser skal have været Lov

der i Landel, og hvorved Vi den 19'"' Februarii 1734

allern. haver befalet, at det, indtil videre allernaad.

gjorende Anordning , i deslige Sager skulle forblive.

Derefter I eder allerund. kan vide at rette, og indbe-

rettes Os fra enhver af eder, al 1 dette Vores allern.

Reskript bekommet haver. Befalendes &c. , Fredei'iks-

berc den 23*^" Decembr. 1735.

r

30. Decbr. Forordniflg ang. det oprettede General Lan-

dets Oeconomie og Commerce-Collegium. Frede-

riksberg 30. Decembr. 1735^. — Bekjendtgjort i

Synodalforsamlingen for SkallioU Stift 1730. — General-L. Oec.

og Coram. Coll. »Forordninger«, Nr. 177", S. 1. — Dansk og

Tydsk i Qvart-Forr. 1735-1736, S. 166-lfi8; Rubr. hos

Schou III, 233.

30. Depiir. Reskript til Biskopperne, ang. aarlig Indsen-

delse af Fortegnelse over Fodte og Dode. Fre-

deriksberg 30. Decembr. 1735. — Publiceret i Sy-

nodalforsamlingen for Skalliolt Stift 173(3; iigelydende Reskript

er udgaaet til Biskopperne i Danmark og Norge, hvoraf Ud-
' drag hos Fogtm. IV. 1, 331; Gener. Land. Oecon. og Coni-

merce-Collegii Protocol, indehold. »Kongelige Ordres, Missiver

og Reskripter fra 1735—1770", Nr. 178, S. 1.

Chi'istian den Sjette &c. V. G. T. Befale Vi dig

hermed allern., at du ved dette Aars Udgang fra alle

vedkommende Sognepræster, saavel i Kjobstæderne som

paa Landet, indhenter tilforladelig Eflerretning om alle

i dette Aar Dode og Fode udi det dig allern. anbe-

iroede Stift, og at du dernæst din udforlige Forklaring

derom til Vores General Landets Oeconomie og Com-

merce- Gollegio indsender; hvormed du ligeledes i

') For. 21. Januar 1773.
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Fremtiden ved ethverl Aars Udgang haver at fortfare. <735.

Dermed skeer Vor Villie. Befalendes dig Gud. Skrevet 30. Oecbr.
•^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^

paa Vort Slot Frederiksberg den '^0. Decembr. 1735.

Forordning angaaende den tilvoxende Ung- 1736.

doms Confirmation og Bekræftelse udi deres

Daabes Naade. Frederiksberg den 13. Januar

1736^. — Sendt til Island og paabuden som Lov ved

Reskript til Biskoppen i Skalholt 9. Juni 1741 § 7 (jevnf.

Reskr. 15. Decembr. 1741), men findes ikke at være publice-

ret paa Altliinget eller i Synodalfursamlingerne. — Siell. Reg.

56, 8—19; Orij^inal-Aftryk hos liopffner, 2 Ark, 4*"; Qvart-

Forr. 1736-1737, S. 14-29; Schou III, 241-249. Paa Is-

landsk findes 2 Aftryk: 1) »Forordning um uppvaxandi Barna

Confirmation og Sla&festing i [^eirra skirnar-sattmåla«. Khavn

hos HopfFner, 2 Ark, 4*'*. 2) Forordning ahrærandi uppvax-

andi ungdoms Confirmation og Stabfesting f hans Skirnar-

na&D. H6lum 1749, med Extrakt af Reskr. 29. Mai 1744 om
Confirmationen , ialt 2 Ark i 4**. Den Holumske er idvrigt

ordret Aftryk af den Hopffiierske.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V., at, saasom

Vi efter god og grundig Overlseggelse, som og efter

nogle af Vores Biskopper, efter Ordre, allerunderd.

til Os indgivne Betænkning, have fundet, at det kunde

være Vore kjære og troe llndersaalter
,
og især den

opvox^ende Ungdom, til Gavn og Opbyggelse, i Fald

den alt for temmelig lang Tid siden hidset og her i

Ghristenheden indf(3rte, ja og i mange evangeliske

Menigheder, særdeles udi Vore egne Hertugdommer og v

Herskaber, allerede brugelige Bcirns Confirmation, eller

offentlige Bekræftelse udi den dem i Daaben skjenkte

Naade, de Bbrns nemlig,' som forste Gang ville gaae

til Herrens Bord, ogsaa blev introduceret og kom i

Gang udi begge Vore Riger Dannemark og Norge, en-

deel paa det man desmere kunde forberede Ungdom-
fnen til saa helligt et Værk, som Alterens Sacramentes

') Reskr 29. Mai 1T44; For. 25. Mai 1759.

15*
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1736. Brug er, saavel som mecl Eftertryk opvække dem til

13. Januar, besl^indig Troskab i den Naade, som de have annam-
' met i Daaben, men endeel og, at man kunde erindre

de Fuldvoxne om den Pagt, de ere traadne i med Gud
udi Daaben, og det Lcifte deres Faddere der have gjort ,

for dem, og man paa saadan Maade kunde faae den

ganske Menighed siri Pligt alvorligen indskærpet, og

kunde give dem en herlig Anledning til nogen god

og frugtbarlig Opbyggelse i deres Christendom ; saa

er det Vores allernaadigste Villie og Befaling, at dette

christelige, gamle, opbyggelige og priselige Værk paa

denne Maade, som her er foreskrevet, skal indrettes

udi alle Menighederne i begge Vore Riger, og at der

bestandig skal holdes derover, nemlig:

1) Skal Bornenes Confirmation og Indvielse, saavel

som deres offentlige Examen og Provelse, være en al-

mindehg Regel og skyldig Pligt, som alle Bcirnene udi

Menigheden, ingen undtagen, af hvad Stand og Condi-

tion de end maatle være, skal ncidvendig være bunden

til, paa det ikke Persons Anseelse skal gjore nogen

Splid udi Menigheden. — 2) Skal ingen Born til Con-

firmation blive antagen, hvilke ikke tilforne ere blevne

holden til Skole og underviste udi de nodvendigste

Ghristendoms Stykker, eller hvor der endnu ikke ere

nogle offentlige Skoler blevne indrettede udi Menig-

heden, der maa de dog forst af Klokkeren, eller et

andet beqvemt Menneske, være anforte til at kjende Gud,

fcirend de tilsidst af Præsten blive catechiserede , exa-
E

minerede og confirmerede. — 3) Og som mange For-

ældre her udi ofte forglemmer deres Pligt, at de ikke

i Tide lader deres Bijrn undervise, saa skal Læreren

udi Menigheden vel give Agt paa, om saadanne Born,

som snart tænke til at gaae til Guds Bord (hvilke han

og i Tide maa gjSre sig et Register over, saavidt mu-

ligt er), af deres Forældre ere blevne holdte til Skole,

og i Fald de der udi ere' forsømmelige, dennem da

der udi opmuntre; men i Fald de paa ingen Slags
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Maade have villet lade deres Bom undervise, og B'6v- 1736.

nene, naar de kommer frem, blive befundne udygtige, 13. Januar,

da skal Læreren afholde dem fra Gonfirmationen , ind-
'

til de have faaet nogen bedre Underviisning. — 4) Skal

Læreren selv, ikke alene udi de ordinaire Examinibus

udi Kirken, ved Spcirgsmaal og Gjensvar fornemmelig

og frem for andre ove den Ungdom, der fremstilles

til Confirmation, men endog udi det Aar tilforn, for

end han mener de vil komme, undertiden, ligesom

hans Embedes Omstændigheder kan taale, lade dem

komme til sig i sit Huus, for at undervise dem i deres

Christendom, og det saaledes, at de ikke alene blive

anforte til at fatte den bogstavelige Mening af de for-

nbdenste Troens Artikler, men endog blive opmuntrede

til at faae fat paa den levende Kundskab der af, og at

fore dem i Oveise, paa det at Ungdommen kan, ved

det Guds Sandheder blive dem ret opvækkelig og al-

vorlig forestillede og indskærpede, opvækkes til at give

Sandheden Rum, og de maa derved bringes til en ret

Smag og aandeUg Erfaring til at efterfolge den i deres

Liv og Levnet, og saa med et Ord bringes til en sand

Hjertens og Sinds Forandring. — 5) Hvad Tiden til

Gonfirmationen angaaer, saa bliver, efter den fyrste

Kirkes Exempel, den fcirste SSndag efter Paaske, Qvasi

modo geniti kaldet, dertil forordnet, men hvor Menig-

hederne ere store, kan endnu den fyrste S(5ndag efter

Michaelis, eller og, hvor Menighederne ere overmaade

store, maa ogsaa den' forste Sbndag efter Nytaar der-

til bestemmes; og haver Læreren efter sin Skjcinsomhed

at see derhen, at ikke alt for mange blive antagne til

konfirmation paa eengang, og at derved mere bliver

^^Qecteret paa deres Dygtighed, end paa deres Aar.

disse til Gonfirmationen forordnede Dage skal

Præsten, den Dag Gonfirmationen skal forrettes, ind-

**ette sin Prædiken paa det allerkorteste, saa at Guds-

Ijeueste med Prædiken, Sang og Confirmation, i alt

l^an være til Ende paa den ellers sædvanlige Tid, al
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,

1736. ikke Menigheden skal vorde opholdet
,

eller lage An-

13. J.Tnuar. ledning at gaae af Kirken, forend Confirniaiionen og al

^-^"^^^
Gudstjeneste er til Ende; ti! hvilken Ende Vi aller-

naadigst ville, at ingen Communion, paa de Dage Con-

firmationen forrettes, skal være, men i Vores Kongelig

Residenlsslad Kjbbenhavn, og saadanne Steder, hvor
r

Menighederne ere store og hvor det kunde behbves,

kan da Communionen , i Sleden for til Hoimesse, paa

samme Dage forrettes til Froprædiken. — 6) Naar den

Tid paa Aaret nærmer sig, da Confirmationen og Be-

kræftelsen udi Daabens Naade skal vorde foretaget,

skal Forældrene i Tide lade Læreren vide, at de haver

Bom, som skal til Confirmationen , men han skal lade

dem komme til sig i sit Huus, at han kan erfare hvor-

ledes de ere grundede i deres Ghrisiendom. og den-

nem derudi examinere og undervise; hvor mange Uger

for Confirmationen saadant skal skee, overlader man
billig til enhver Læreres Skjonsomhed, at han maa

vide at rette sig efter de Omstændigheder, hans Me-

nighed slaaer udi, og eftersom deres Trang udkræver;

men i det mindste skal saadant skee et Fjerdingaar

forud, og tvende Gange i enhver Uge, Paa de Steder,

hvor ikke lo eller flere Prædikener indfalder, eller

Embedets Forretninger ikke ere saa mange, kan Lære-

ren tage Bornene om Sondagen efter Prædiken, og i

Fasten efter Passions -Prædikenen i Ugen, hjem i sit
'

Huus, og dennem der undervise, saasom Bornene ofte

ere meget langt fraværende, og de andre Dage have

deres Arbeide ^at forrette. — 7) Hvad Underviisningen

i sig selv angaaer, da maa Læreren derved beflitte sig

paa stdrste Tydelighed og Venlighed, og at han, naar

han fremsætter de guddommelige Sandheder, da im-

merfort lader lobe nogle Opvækkelser ind med til at

'6\e sig flittig derudi, spbrger Ungdommen iblandt ad,

om de ikke har erfaret og mærket noget af den eller

den Sandheds Kraft paa deres Sjæle; og ligesom han

dem alle tilsammen underviser, saa bor han nu og da
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tiige et og andet Barn for sig især, og sporge det om 1736.

sin Sjæles Tilstand, hvad det mærker hos sig af Om- 13. Januar,

vendelse og Tro, og i Fald han veed om et eller
"~ '

andet Barn, hvad Synder det især kan være tilboieligst

til, og hvad særdeles Omstændigheder det kan staae

udi, saa maa han af forbarmende Kjærlighed foreholde

samme Barn sin Sjæls elendige Tilstand, og enten give

det Anledning til en sand Omvendelse, eller og stad-

fæste det udi det Gode. — 8) Skulde Læreren, efter

noksom Underviisning, finde, at de eller de Bdrn ikke

vare i den Stand, at han kunde lade dem komme til

Confirniotion, bor han i al Venlighed forestille dem og

deres Forældre saadant, overbevise dennein derom,

og raade dem at sætte saa vigtig Værk op til næste

Tid igjen, og saafremt de ikke vil lade sig bevæge

med det Gode, da vise dem bort, dog med den For-

sigtighed, at hvad han udi dette Fald gjor, han altid

er vis paa, del at kunde forsvare, saåsom Barnet eller

dets Forældre kan paa behorige Steder besværge sig

over Læreren, saafremt de finde sig aabenbare nf

hannem graverede. Men de B5rn, som han finder

dygtige og beqvemme , dem skal Læreren, naar det

nærmer sig imod Gonfirmations -Dagen, undervise om
Gonfirmalionens Natur, BeskafTenhed og Vigtighed, at

de nu selv skal igjentage og stadfæste den Pagl, som

Fadderne ved deres Daab have gjort for dem, og at

de nu i disse Dage vel maa prove sig for Herren,

hvorledes de have holdet deres Daabes Pagt, og om
de betinde sig i den Stand, som Gud ved Daaben

haver sat dem udi , saasom de ellers ikke vare værd

komme frem for Herren og for nogen christen Me-

^'Sheds Ansigt. — 9) Læreren haver 8 Dage tilforn at

give Menigheden den forestaaende Confirmatiori til-

kjende; men paa Gonfirmations- Dagen skal han selv

med Flid Uige Anledning udi sin Prædiken til at tale

om denne Sags Vigtighed, og al opvække den ganske

Monighod til en hjertelig Forbon for dem, som da skal
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4736. vorde confirmerede, til hvilken Ende han bor selv

13. Januar, paa Prædikestolen paakalde Gud, tillige med Menig-

heden, udi en bevægelig Bon. — 10) Naar Confirma-

tionen skal angaae, da skal efter Prædiken, og strax

for den gudelig Confirmations Forretning, begyndes at -

sjunges: ^^1 .Tesu Navn skal al vorGjerning skee", eller:

„Kom Gud Skaber, o Hellig-Åand". Derpaa lader Læ-

reren Bornene op for Alteret, eller og han gaaer ned

paa Kirkegulvet, og lader Drengene staae paa den

ene, og Pigerne paa den anden Side, saa begynder

han da denne hellige Forretning med en hjertelig BSn,

holder en kort Tale, uden vidtloftig Harangueren, saa-

som hans Embede da fornemmelig er, ved SpOrgsraaal,

at give Boruene Anledning til at gjore den ganske Me-

nighed rede for det Haab, som er udi dem; men udi

Overhoringen i sig selv gaaer han enten Gatechismi

fem Hovedparter igjennem, eller han tager SaliggjSrel-

sans Orden for sig, eller og Pænitenses Parterne, og

soger at faae dem de (ivrige Troens Artikler indpræn-

tede. Herpaa gaaer han fra Barn til Barn, og ikke af

Passion eller AfTecter gaaer et eneste forbi, saasom

hvert Barn maa lade Menigheden hore, hvad det haver

lært; er der et Barn, som ikke kan svare til et eller

andet Spdrgsmaal, da gaaer han det forbi, og sporger

det andet derom, som staaer næst ved, og det uden

at beskæmme det andet Barn med noget Ord for Me-

nigheden, saasom Læreren ved dette hellige Værk

overalt maa entholde sig fra al Partiskhed og Persons

Anseelse; og formærker han, at Bornene ikke svarer

tydelig og forslaaelig nok, saa opmuntrer han dem
med Sagtmodighed til at tale frit, hdit og saa Folk kan

forstaae det. — H) Naar Examen er forbi, d^ gaaer

Læreren til Confirmationen i sig selv; til hvilken Ende

han foreholder Bornene, hvor vigtig deres Daabes Pagt

er, giver dennem tilkjende, at de nu selv skal i^en-

tage det, sorft Fadderne, ved deres Daab, forhen have

tilsagt og gjort Gud Lofte om paa deres Vegne, og
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sligt opvækker han dem til vel at betænke. Derpaa 1736.

tilsporger han enhver i Særdeleshed, om han af gan- 13. Januar,

ske Hjerte forsager Djævelen og alt hans Væsen og

alle hans
.
Gjerninger (hvilket maa fiirst vel forklares,

hvad det haver udi sig); dernæst, om han af ganske

Hjerte troer paa Gud Fader, Sbn og HcUig-Aand (efter

at han fcirst vel haver forklaret den saliggjorende

Troes Natur og Egenskab); for ,det tredie, om han vil

blive udi saadan sin Daabes Pagt indtil sin sidste sa-

lige Ende; saa maa han saadant med et tydeligt Ja

stadfæste og bekræfte, og give hannem sin Haand

derpaa; naar Gonfirmandus saadant haver gjort, læg-

ger Læreren, efter Ghristi Exempel, hans Haand paa

Barnets Hoved og gj(5rer han omtrent saadan en kort

Bon: ,jDen Treenige Gud, som fordum haver antaget

dig til sit Barn udi den hellige Daab, og gjort dig til

en Arving lil det evige Liv, Han vilde opholde dig udi

saadan sin Daabes Naade, indtil din salige Ende; Han

give dig Bestandighed i din Tro, din Sjæl ti! Salighed."

— Naar saadan Indvielse er skeed ved ethvert Barn,

holder Læreren en kort Tale, og viser derudi Bor-

nene, forst hvad de nu have gjort og givet Gud Lbfte

om, og at saadant er en formelle Eed for Herren,

hvorudover de saa meget mere cre forpligtede til,

-desto troligere og fastere at holde den fornyede Pagt,

saa og aldrig nogen Tid at forlade den sande evan-

geliske Rehgion, eller i deres Liv og Levnet at vige

af fra de Sandheder, derudi indeholdes, hvilke de nu

.har bekjendt, og svoret sig til; for det andet skal

Læreren opvække de kjære Born til en sand hjertelig

Taknemmelighed imod Gud, for den Naade, som Gud
dennem udi deres Daab haver ladet vederfare, og for

den dem nu forlenede Kundskab om den rette Vel til

Livet; og at dennem nu og skal vederfares Naade, at

de maa annammes iblandt deres Tal, som nyder Sted

ved Jesu Bord; for det tredie formaner han dennem
og hjertelig til, vel at belænke deres Daabes Pagt, den

I
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1736. de nu haver gjorfc Eed paa, og at lade al Verden see

13. Jnnrar. og kjende, at de ere blevne Guds Bundsforvante, og
^ '

til den Ende a( lade deres sande levende Troes os,

en reiskaffen Ghrisiendoms Lys skinne og lyse for al

Verden, at de niaa see deres gode Gjerninger og prise

deres Fader i Himmelen. Hvad Tid de confirmerte

Born derpaa kan gaae (il Guds Bord, det niaa over-

lades deels til deres egen Attraae og Drift, deels til

deres Forældres Viliie, men deels ogsaa til deres Læ-

reres Godtbefindende, og omendskjcindt Læreren vel

maa raade Bornene, at de endnu fremdeles skulle

komme i Catechisatiori med andre Bom, saa forundes

dem dog derudi deres Frihed; men dertil skal Læ.re-

ren hjertelig formane og forbinde alle confirmerte Barn,

at de aldrig uden sand Provelse og Forberedelse komme
frem til Herrens Bord, og at de for alting stræber efter

udi Omvendelse og Bon at bringe det dertil, at de den

forste Gang maa gaae dertil med en inderlig Hjertens

Bevægelse, saasoni saadant vilde give en kraftig Ind-

tryk i deres Sjæle, saa længe de levede. Er der flere

end een Lærere udi Menigheden, bliver Bornene ved

Gonfirmationen givet den Frihed, at dé maa gaae til

Skrifte hos hvilken Lærere de vil; naar denne For-

retning med Bornene er til Ende, skal Læreren

opmuntre den ganske Menighed til hjertelig Taknem-

melighed
,

og Lov og Priis for den herlige og store

Naade, som disse Bcirn er vederfaret, saavel som og

til en andægtig Forbon for disse kjære Born, at de

maa voxe og blive bestandig udi alt Godt; fremdeles

- giver Læreren samtlige sine Tilhorere en Opvækkelse

i Samvittigheden, hvor vidt de vel har holdet det

Lofte, de fordum have gjort ved deres Daab, opmuntre

dem til at omvende sig, og efter Jesu Viliie at blive

som Born; Forældrene formaner han hjertelig,. at de

skal takke Gud for deres Bcirn, at de skal styrke den

nem udi alt Godt, at de skal holde dem til at komme
i den offentlige Catechisation

,
og altid gaae dem for
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med et godt Exenipef, og for ingen Deel med forarge- ^736.

lige Ord og Gjerninger drive den værdige Hellig- Aand, 13- Januar

som nu hviler paa deres Born, ud af deres Hjerter, og

derved blive til Sjæle -Mordere, Hvorpaa han skal

slutte alting med en hjertelig Bon, saaledes som efter

folger:

^jEvige og almægtige Gud, vor Herres Jesu Christi

og vor Fader, af hvilken al Faderlighed kaldes i Him-

lene og paa Jorden; vi boie Knæ for dig og tilbede

din faderlige Kjærlighed, med hvilken du hidindtil

haver elsket og herefter vil elske os. Dine Velgjer-,

ninger ere flere end at vi ret kan tælle dem, og storre

end at vi nok kan takke for dem; at vi leve er din

Godhed, at vi have et Liv, bedre end delte, ivente,

er din Miskundhed; du oplærer os i dette Liv til det

andet, som din Son fortjente os, og did din Aand

veiviser os; vi vare neppe indkomne i Verden, for

du rensede os, ved Vandbadet i Ordet, af den Be-

smittelse vi bragte med os; du lovede at være vor

Fader, at annamme os, som din Sons Brodre, du gav

os din Hellig-Aand til Pant og Forsikkring om din Kjær-

lighed og den de Helliges Arvedeel, der for os er til

Beste hos dig, vi lovede derhos at forsage din og vor

Fjende, at skye alt hvad der kan være stridigt imod

din Ære og vor Salighed. Du haver holdt dit L5fte,

thi vi finde dig en magelos Fader indtil denne Dag;

men hvorledes vore Lofter ere efterlevede, sligt er

dig alene best bekjendt, thi vel vide vi os at være

Syndere, men du veed dog flere og storre Synder

med os, end vi selv vide. — Da vi forbandt os til

*^'8j imod at du virkede Troen i os og gav Aanden
til os, vare vi endnu spæ3e og umyndige, vi vidste

^1 engang Forskjel imellem vor hoire og venstre Haand,

dog var det dig behageligt at vi, endskjcindt som smaae

^om, skulde komme til dig, thi du vilde forsikkre os

om den Ret, som vi, af din Naade, have tfl Himme-
nges Rige, saafremt vi ei selv forsommer shg Salig-
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1

4736. gjbrelse, og gj5r os uværdige det evige Liv. — Men
13. Januar, som din Godhed er uden Lige, saa er del billigt at

dig derfor skeer Taksigelse oHentlig i den Menighed,

hvilken din Son, med sit dyrebare Blod. saa dyre har

betalt; det er nc5digt, at hvad dig er lovet af dem, der

ei selv forstod hvad Lbfler andre, paa deres Vegne,

gjorde, igjentages af samme, naar de vide at forklare

deres Hjerters Tanker og desmere kunde forbinde
|

dem til dig selv; du vor Gud vinder Ære derved, thi

endog den Lov, som du bereder dig af de Umyndiges'

Mund, forsmaaer du ikke, de bestyrkes i Troen ^og

bindes med des fastere Baand til dig; vi opbygges

ved at hore, hvorledes de kunne gjcire Rede for det

Haab , som er i dennem. — I sligt Ærinde have ad-

skillige af dine Bom, denne Dag, her været forsamlede '

og ei alene godicjort, at de ere oplærde om din Villie

og dine Velgjerninger, efter Guds Ord og den ufor-

andrede Augsburgiske Confession, men endog have *

igjentaget det Forbund, som af dem, i den hellige

Daab, er indgaaet med dig; giv at deres Hjerter, efter

denne Dag, aldrig henfalde til nogen eller noget, uden

til dig alene, og det som dig er velbehageligt. — Hjelp

dem at betænke, hvad Naade du, i den hellige Daab,

beviste dem, da de, der vare fodde i Synden og der-

ved fortjente Doden, blev, ved Igjenfodelsen, saaledes

befriede fra begge Dele, at Synden kan ei fordcimme

dem og Ddden ikke skade dem, naar de selv ei ville .

modvilligen synde og evindeligen doe; hvor stor var *
r

E

ei din Godhed, der forsikkrede dem om Bornenes 1

Udkaarelse, ihvorvel du havde langt bedre Born i din ^

eneste evigfodde Stin, i de hellige Engle, som alle ere

dine Born, endskjcindt ikke din Sons Brødre. Du har

lodtaget dem ved Daaben i dine Bbrns Herligbeds

Frihed, forsikkret dem om dit faderlige Hjerte, beretti-

get dem til det evige Liv og Livsens Krone, gjort

dem til de Helliges Medborgere og dine Huusegne;
'

hvad stirre Naade kunde du yde til Nogen? hvad å
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storre Godhed kunde de ventet af dig eller Nogen. — n36.

Herre! lær dem at betænke, hvor grundlos din Godhed 13. Januar,

er imod dem, at begræde, hvor lidet de have skjonnet"'"'''^'"*

paa saadan din himmelske Velgjerning; lær dem at

anklage sig selv, som Overtrædere af Moders Liv, som

de, hvis Hjerters Tankers Paafund haver været ond af

deres Ungdom op, idet de ofte have vandret paa deres

Hjertes Veie og efter deres Gies Syn, hvor ilde end

deres Hjerte og deres Gie iblandt, veiviste dennem;

giv dem altid at erkjende og fortryde saadanne Vild-

farelser, stridende imod din hellige Villie og imod

deres saa heUigen til dig gjorte Lofter.— DinNaade haver

sparet dennem til denne Tid, at de kunde i din Menig-

heds Paahor igjentage, hvad Tilsagn du imodtog af

dem, den Tid de bleve rensede formedelst Vandbadet

i Ordet, lad dem alle deres Lives Dage arbeide at holde

saadanne Lofter, samt med Bævelse og Frygt for nogen-

sinde at bryde dem forarbeide deres egen Saliggjcirelse!

Udret i dem det, at de vilde tjene dig, som helliger deres

Villie, virke og at de kunde udrette hvad du vil og de

selv bor ville, saa forfremmer du deres Gjerninger, og,

efterdi de uden din Son kunne slet intet gjcire, saa lad

ham blive i dem og dem blive i ham, at han og de

maae være Eet, ligesom du og han er Eet, paa det de

ved ham maae kunne hvad de af dem selv i ingen Maade

kunne. Vær deres Ungdoms Tugtemester, saa lade de

ei alene af at gjore ilde, men lære endog at gjbre vel;

saa skye de ei alene den Forkrænkelighed, der er i

Verden, men lægge desforuden Vind paa, i deres Tro

at bevise alle christelige dig velbehagelige og dem selv

best anstændige Dyder, at de maae blive hellige Tem-

pler og rene Boliger for din Åand, som aftoede dem
^ I^aaben, og er stedse villig at dele sine Gaver med
dem. — De have nu frivilligen og i alles vor Paahbr

tilsagt at forsage Djævelen, al hans Væsen og alle hans

Gjerninger; hjelp, at sligt gaaer dem aldrig af Glemme,

lad dem med et fuldkommen Had hade alle dine Fjen-
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1736, der, som deres Sjæles og deres Saligheds Fjender.

13. .lanuar. Forbyde du, Fader, at de nogensinde skulle give Djæ-

vele"n Rum, enten at ^ore hvad han vil, eller hcire efter

hvad han raader, thi hans Væsen er bedrageligt og

strider imod deres Frelse, hans Gjerninger ere skjæn-

dige og sigte til deres Fordærvelse. Lad dem ikke

falde i de Fjenders Haand, af hvilken du haver forlbst

dem, men hjelp dem at tjene dig i Hellighed og Ret-

færdighed alle deres Lives Dage; lober end Satan, som

deres Modstandere, om, saa vil du dog hindre, at han

ei opsluger dem; giv dom deres Forstands oplyste Oine,

paa det hans Anslag ikke skal væro dem ubekjendt;

række dem Troens Skjold, at de i samme maae slukke

hans gloende Pile! Giv; dem, efter diu Herligheds Rig-

dom, at de blive mægtelig bekræftede, formedelst din

Aand, i det indvortes Menneske, at din Son maa boe,

/ormedeist Troen, i deres Hjerter, saa er han, som er

i dem, stOrre end den, der er i Verden og imod dem;

• saa vorde de stærke, og dit Ord bliver saa i dennem,

at de overvinde den Onde. — End have de forbundet

dem li! at troe paa dig, din Son, din og din Sons

Hellig Aand 1 Hjelp dem at betale saadant deres Lofte

hver Dag, at troe paa dig af ganske Hjerter, og aldrig

slippe den Tro, der engang er overanlvordet de Hellige,

men fblge den som en uryggelig, uforanderhg og uigjen-

kaldelig Sandhed, der er det evige Livs Ord og vel-

viser dem til det evige Liv! Lad dem kjende, at de

aldrig kunne gjbre bedre, end give nciie Agt paa samme

Ord, hvilket, siden det skinner som et Lys i et ni5rkt

Sted, saa skinner det ind i deres Hjerter til din Sdns

heriige Kundskabs Oplysning! Det oplyse deres Forstand,

hellige deres Villie, raadfcire dem til alle deres Gjer-

ningerl Lad det, at de har kaldet dig Fader, minde

dem om den Ære, gode Bbrn skylde til saa god en

Fader! det, at de have tilbedet din Son, som er Herre,

vedligeholde den Frygt i deres Hjerter, hvilken fromme

Tjenere bor bære for dén Herre, der er Himmelens og
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Jordens Herre! det, at de tilbade den Hcllig-Aand, minde 1736

dem, hvorledes de bor fijlge hannem lil at vandre i al 13. .hm

Sandhed og paa dine Veie! Lad dem derhos aldrig

glemme, hvorledes de i Dag have svoret, og hor saaledes

holde, hvad de have svoret, al de hver Dag bevare din

Retfærdigheds Domme. — Dine Tjenere have ved Haands

Paalæggelse velsignet dem og indbudet din Hellig-Aaud

at formere sine Gaver over dem og i dem! Herre, tag

aldrig din Haand, tag aldrig din Hellig-Aand fra dem;

regjere dem som dine Hænders Gjerninger; udræk din

Haand , at styrke, hjclpe og forsvare dem mod alle

deres aandelige Fjender, og lad Ingen rive dem af din

Haand. — De have nu erkjeudt dig offentlig for deres

Gud, samt godtgjort, at de ei ere uvidende om dig, din

Villie og dine Velgjerninger, hvorudover dem stedes

Adgang til din Sons hellige Legeme og hans dyrebare

Blod i det hoiværdige Alterens Sacramento. Lad dem
aldrig, uden vel prøvede og vel berede, indfinde dem
til sligt Sahgheds Maaltid, men betænke, hvad de der

nyde, og hvad Udgangen vil blive, saafremt de mode

der som uværdige Gjester. Ifor dem selv de rette

Bryllupsklæder, danne dem saaledes, som du vil have

dem, og lad dem saa imodtage dit Huses Gode og din

Tempels hellige Ting, som de, der agte at leve og doe

forsikkrede om at lodtages i din Himmel og Herlighed,

i din Ære og Salighed. Gjor, al de ikke nogensinde

glemme, hvorledes du haver givet dem et Rum j dit IIuus,

et Navn bedre end Sonners og Dottres. Hjelp dem,

hver Gang de betræde dine Forgaarde, at findes i dit

Huus som dine Huusegne, saml inden og udenfor det

at kunne kjendes for dine Sonner ogDollre. Din salig-

gjcirende Naade Uigle og oplære dem, at forsage Ugude-

lighed og de verdslige Bi^gjerligheder, at leve tugtehgen,

retfærdeligen og gudfrygleligen i denne Verden, som

de, der vente og ere forvissede at lide evigligen vel i

den anden; thi naar de tænke paa dig, deres Skabere,

i deres Ungdom, da vil du tænke paa dem til det Beste
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-1736. her og hidset, i Tiden og i Evigheden. — Hjelp os alle,

13. Januar, saavel Gamle som Unge, saavel Forældre som Born,

saavel Huusbonder som Tiunde, at betænke og be-

græde, hvor liden Tak vi have offret dig for din Naade, '

beviist os i den hellige Daab , samt hvor slet vi have

betalt dig de der af os gjorde saa dyre L5fter. Din

gode Hellig-Åand fore os herefter til at skye alt hvad

dig mishager, men holde fast ved dig alene. Især lad

os aldrig, ved et ryggesløs og forargeligt Levnet, ved

Ord, der enten stride mod din aabenbarede Sandhed,

eller mod al sommelig Ærbarhed, forarge nogen af de

Smaae og Unge, der kan være om os, thi da maalte vi

forvolde ei alene vore, men endog deres Sjæles evige

Fordæi^else, — Strid med og for din stridende Kirke,

hvis Lemmer de ere, som denne Dag oflfentligen have

aflagt deres Troes Bekjendelse; dit hellige Ord, dine

hbiværdige Sacramenter blive hos os, uden ringeste

Forandring, indlil Verdens Ende, at vi ved begge Deie

maa stedse komme dig jo nærmere og nærmere. —
Din Salvede, vor allernaadigsle Arveherre og Konge,

Konning Christian den Sjette, være og blive velsignet

af Dig nu og herefter, i denne og den tilkommende

Verden; lad ham heste Frugten, endog af denne Dags

Forretning, saa at han i alle dem, der have fornyet

deres Daabes Lcifte, maa finde gode og lydige Under-

saatter, som vide, at Enhver, der frygter Gud, skalære

Kongen. — Byd Liv og Lykke, byd Held og Hæder,

byd alt dit Gode at være hos og over Hendes Majestæt

vor allern. Dronning Sophia Magdalena, hendes Veie

stadfæstes i din Frygt! din Villie være Hendes Majestæts

VilUe, og lad aldrig af at give hende nye Beviis paa

din guddommelig Kjærlighed. — Hans kongelig H5ihed

vor naadigste Arveprince og Herre, Prince Friderich, samt

begge de kongelige Princesser, finde, hver Trin de gaae,

dig som Ledsagere og din Miskundhed som Beskjær-

melse; bo du i deres Hjerter og lad dem hvile i dine

Arme. GJdr vel imod det ganske kongelig Arvehuus,
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forlene det med din Naade, og formere dine Velsignel- <736.

ser over det! Antag dig den ganske Ghristenhed! 13. Januar

Handthæve og forsvare disse Riger og Lande, samt hver

Indbyggere i dem! Giv os Fred trindt omkring, men

fornemmelig Fred med dig! Bevar os fra smitsom Syge,

men især fra den Synd, der besmitter vore Sjæle!

Deel Brcidet ud til alle Hungriges Munde! Gyd Triisten

ind i alle Bedrøvedes Hjerter! Din Haand værge alle

Enker, Faderlbse og Forladte! dit Oie gaae for de Rei-

sende! din Velsignelse folge de Håndterende! dit hellige

Ord omvende Syndere! din uendelige Barmhjertighed

benaade de Omvendte! gjor at de Syges Sjæle maa

lide vel, og viis de i Troen Doendes sidste Suk Veien

til dit Hjerte ! giv os alle mere end vi have bedet

om, samt mere end vi forstaae at bede om! bevar

og vor ganske Aand og Sjæl og Legeme ustraffe-

lige indtil vor Herres Jesu Christi Tilkommeise! Amen,

i Jesu Navn, Amen!" — Og derpaa „Fader vor" og Her-

rens Velsignelse. Og efter at samme hellige Forretning

saaledes er til Ende, sjunges: „Mit Barn, frygt den sande

Gud!" eller: „Gud Fader udi Himmerig, Sin Villie han os

kjendte." Derpaa læses af Degnen den sædvanlige Bcin

i Ghorsdoren, hvormed den hele Gudstjeneste for den

Gang bliver besluttet og skal være til Ende. — 12) Hvad

Lærerne angaaer, som Gonfirmationen skal forrette, saa

skal Forældrene paa saadanne Steder, hvor der findes

mere end som een Lærere (thi hvor der ikkun er een
Lærere, der beholder han Examen og Gonfirmation),

have den Frihed, at de maa sende deres Born til hvil-

ken Lærere de vil, den samme underviser nu Bornene

hjemme. i sit Huus; men ved Gonfirmationen examinerer

enhver Lærere sine Born, som han haver underviist,

og det efter den Orden, som er imellem dem i Hen-

seende til deres Embeder, den ene lader den anden

have Tid dertil, den ene confirmerer engang, den anden

en anden Gang. Paa de Steder, hvor det hidindtil

har været brugeligt at give noget for deres Examen,

iH- B. 16
\
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1736. som forste Gang vil gaae til Guds Bord, der maa endnu

"""T"' fremdeles enhver Lærere beholde delte for sitÅrbeide,
13. Januar. ^

dog saaledes, at de Fattige vorde forskaanede. Men

paa saadamie Steder, hvor sligt ikke hidindtil har været

brugeligt, maa Menigheden ikke med nogen nye Paalæg

vorde bebyrdet ^ Og del, som i Almindelighed er at

mærke, er dette, at denne hellige Forretning skal Lærere

udi alle Omstændigheder indrette til Menighedens Op-

byggelse; men Tilhdrere med hellig Andagt omgaaes

den. Hvorefter de Vedkommende sig allerunderdanigst

haver at rette, ei gjorendes herimod, eftersom forskrevet

staaer. Hinder eller Forfang i nogen Maade, under Vor

Hyldest og Naadc. Og byde og befale Vi hermed Vores

Statholder i Vor I Rige Norge, Grever, Stiflbefalingsmænd,

Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdommere, Laug-

mænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og

alle Andre, som denne Vores Forordning under Vort

Cancellie-Seigl lilskikket vorder, at de den paa behorige

Steder, saavel som og af Præ.dikestolene, til Alles Efter-

retning strax lader læse og forkynde. Givet paa Vort

Slot Frederiksberg den 13. Januarii Anno 1736.

20. Januar. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock-

sen, ang. Antallet af Assessorer ved Provste-

retterne. Frederiksberg 20. Januar 1736 ^ —
Bekjendtgjort i Synotialforsanilingen for Skalholt Stift 1737.

- Korske Tegn. XXVII, 15-17; Fogtm. IV. \, 339-341.

Christian den Sjette &c. .V. G. T. Eftersom Os

elskelig Joen Arnesen &c. for Os allerund. bar ladet

andrage, at, da Provsten i Guldbringe og Kjose Sys-

seler paa Vort Land Island, Torfe Haldorsen, i sidslaf-

vigte Foraar liafde citeret sine Herreds-Præster, 6 i

Tallet, til et Præsteniode, som han skulde holde om

en forefalden Sag, skal Præsterne endelig være modi,

_men da Sagen skulde trakteres, vilde ingen af dem

') Circul. 19. Juli 1742.

*) Reskr. 26. April 1737.
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sidde Retten med Provsten, undskyldende sig, at de 4736.

ikke vare 8 i Tallet, som vores No'rske Lovs I*' Rogs 20. Jaauar,

7. Cap 1. Art. om Laugretsmænd og Thingmænd fore-

skriver, hvorudover det af Provsten holdte ForhSr,

da det indkom i sidstholdne Gonsistorial-Ret, blev
hjemviist til Herredet og Provsten tildomt at tage lov-

lig Forhiir i Sagen, og siden skal trende Provster have
proponeret for Synodi-Retten, med hvor mange Præ-
ster de i det ringeste maatte tage Forhor og domme i

en Sag hjemme i Herredet, naar den skulde examine-

res, saasom udi endeel Provstier vare ikkuns 5 Præster,

foruden Provsten selv, i endeel 6, nogle 7 og derover,

og udi eet ikkuns 3 Præster, foruden at det og ofte

skal hænde sig, at, endskjondt Provsterne citere alle

deres underhavende Præster, dennem dog ofte paa-

kommer adskillige Forfald, enten af Svaghed, ondt

Veirlig eller ufore Veie,- saa at Retten desaarsag maa
frafaldes, hvilket haver anlediget for" Riskop Joen Ar-
nesen allerund. at forespørge sig, med hvormange Præ-
ster i det ringeste en Provst maa holde den geistlige

Ret hjemme i Herredet; for det andet, naar der skulde

fattes paa de Geistliges Tal, om da ikke maa tages

Laugrettes- eller andre forstandige Mænd, al opfylde

det samme Tal, til at sidde Retten; og for det tredie

hvad Mulkt de skal tiJdommes, som, uden al lovlig

Forfald, udebliver, enten fra Synode generali eller pro-

vinciali, naar de ellers dertil vare citerede. Som Vi

nu af din herom indhentede^ Erklæring allerund. have
ladet Os referere, at det ikke alene er baade vanske-

ligt og paa adskillige Steder fast umuligt, af et Her-

red eller Provstie paa Island at finde og faae 8 Præ-

ster samlede, men at det endogsaa udi Vores Norske

Lov ikke er paabudet, at Provsterne (hgesom det ellers

ved de civile Jurisdictioner bliver i agt taget) skulle

med 8 Præster, som Laugrettesmænd
, Retten betjene:

— Saa give Vi dig hermed lilkjende, at Vi allernaad.

have funden for godt, at det skal være nok, naar Prov-

16*
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1736. sterne til Underrettens Betjening i de Sager, som con-

""T cernerer Præsteskabet og Glericiet, herefter haver
20. Januar.

^ , . ,

tvende af Herredspræster med sig, hvoraf den ene,

som Notarius, skal ftire Protocollen, og, hvis der i samme

Herret og Provstie ikke vare 2**" uinteresserede eller

forfaldslose Præster at faae, skal Præsterne udi det

nærmeste Herred da komme til Hjelp. Hvad ellers den
h

Mulkt angaaer, som Biskop Joen Arnesen i Slutningen

' af forberorte hans Memorial og Foresporgsel ommelder,

da ere Vi af de allernaad. Tanker, at siden Vi, som

oven er meldt, allernaad. have anordnet, hvorledes

den geistlige Ret hjemme i Herredet eller Provstiet

herefter skal holdes, den Irring og Dispute, som i saa

Maader haver reist sig, derved kan cessere, og skal

det ellers paa Rettens arbitraire Kjendelse ankomme,

hvorvidt de Præster, som herefter i saadan Casu maatte

vise sig veigerlige, efter Sagens foreHndende Beskaf-

fenhed kunde -blive at ansee. Derefter du dig aller-

und, haver at rette, og begge Biskoperne paa Island

denne Vores allernaad. Befaling til deres allerund. Ef-

terretning at comraunicere. Dermed &c. Frederiks-'

berg den ^0. Januarii 1736.

27, Januar. Resklipt til Stiftbefalingsmand Henrik Ock-

sen, ang. Antallet af Assessorer ved Provsteret-

terne. Frederiksberg 27. Jaimarii 1736. —
Publiceret i Synodalforsainlingen for SKalholt Stift 1736 ; Norske

Tegn. XXVII, 31^ -32.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Bjorn

Jonsen Thorlacius, Haldor Brynjolfsen, Helge Jonsen,

Wigfus Johansen og Gisle Sigursen, Præster af Guld-

bringe Syssel paa Vort Land Island, for Os allerund.

haver andraget , hvorledes de vente at blive kaldede

for Ret og domt til Boder, fordi de formener mere at

at have villet efterlevet Vores allernaad. Anordning af

2. Maji 1732, med at folge den Norske Lovs Formå-
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litet og Processesmaade, i Præsten Bjijrn Gotschalchsens

Sag, end .Provstens Torfe Haldorsens Befaling, at pro-

cedere imod den, og skal samme bestaae derudi, at Præ-

sterne, efter at de af Provsten vare sammenkaldede

at betjene Retten i ovenbemeldte Sag, skal ikke have

villet betjene Retten fordi at de ei vare 8 i Tallet til-

stede, og de derfor derhos allerund. haver anholdet,

at Yi allernaad. ville befale en der paa Landet, som

Fiscai, noie at inquirere om bemeldte Provstes af dem

formente lovstridige Procedurer, saa og om deres For-

hold i samme Sag, og at de imidlertid maatte være

frie for Andres Tiltale, og Os tillige, af din derover

indhentede allerund. Erklæring, er bleven refereret, at

det vel befindes, at Vi. ved Vores allernaad. ergangen

Befaling af 2. Maji 1732 haver anordnet, at Norske

Lov, saavidt Formaliteten og Processernes Maade an-

gik, skulde paa Island fblges, men at Præsterne ved

den geistlige Rettes Betjening, hjemme i Herredet eller

Provstiet, skulle have 8 Præster, ligesom Laugmændene

og Sorenskriverne have Laugrettesmænd til den civile

Rettes Betjening, det findes ikke i Norske Lov al have

nogen Sted: — Saa give Vi dig derpaa hermed aller-

naadigst tilkjende, at paa Ansogningen om den fisca-

hske Action er intet at reflectere, men i det Ovrige

ville Vi allernaad. have Supphcanterne i kongehg Naade

eftergivet samme Sag og Forseelse. Derefter du dig

allerund. haver at rette, og Vedkommende sligt at

kundgjore. Befalende &c. Frederiksberg den 27. Ja-

nuarii 1736.

1736.

27. Januar.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden ilsland, n Februar,

ang. Sagefalds Regningers Indsendelse. Khavn 11.

Februar 1736.— Publiceret paa Althinget og indfort i A.I.

tliingsbogen \7M , Nr. xvi ; Rentek. Isl. og Fær. Copieb.

2005, Litr. G., Nr. 225- - Uddrag.

Formedelst at Sysselmændene ei udi betimelig Tid

med saadan Rigtighed ved deres Sagefalds-Regnin-
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^736. ger ere fremkomne, som ved Antegnelserne ofte er

l^TFTbi^.
^^^^^^^ requireret, ere vi begærende, Herr Amtmand
bemeldte Sysselmænd alvorligen vilde betyde, den beho-

vende Riglighed ved deres Regninger og ellers i andre Maa-
deri rette Tide atindsende, saafremt de ei ides Mangel vil

vente, derfor med tilbørlig Mulkt at vorde ansete.

Rentekammeret den li. Februarii 1736.

18. Februar. Rentekammer-Skrivelse til Klosterholderne for

Thykkvabæ Kloster Bjarni Nikulasson og Jon
Jonsson, ang. Klosterpræsters Salair. Khavn 18.

Februar 1736'. —
•
Rentek. Isl. og Færo. Copieb.2005,

Litr. G, Nr. 241.
'

Præsten Jon Jonsen til Thykkebæ Kloster andrager
ved indkomne allerund. Supplique til Hans Kongl.

Maj* af SI*** Juli næstafvigie Aar, at 1 ei vil betale han-
nem sin Kost og Lon af Klosteret, nemlig 5 Hundr.

ellei' 20 Rdlrs. Værdie, som andre Klosterpræster ny-

der, og foruden beregner ham den Jord Myre, han
boer paa

,
endskjondt samme skal være Lensjord oe

ikke Klosteret lilhorende; da, som Biskop Jon Arnesen
udi sin derved fulgte Erklæring Præstens Andragende
stadfæster, og de andre Klosterpræster, efter afganque
Amtmand Fuhrmanns derom indkomne Relation af 24.
Septbr. 1732, nyder fri Kost og Underholdning hos Klo-
sterholderne, eller isteden derfore, naar de ere gifte

og andensteds: boer, 8 Rdlr, foruden den dennem
ved For. af 2'I.Martii i 575 tillagde Lon, 12 Rdlr.: saa
haver I, som Klosterholdere til delte Kloster, hgesom
ved de andre Klostere skeer, at betale denne Kloster-

præst hvis hannem. i såa Maade med Rette tilkommer
thi hvad sig den ommeldte Jord Myre angaaer, da bli-

ver det, efter Vores i Dag' til Herr Stiftbefahngsmand

Ocksen ergangne Skrivelse, undersogt, hvadBeskaffen-

Reskr. 16. Februar 1748.
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hed det dermed haver, og hvorvidt Klosterpræsten til 1736.

denne Jord er berettiget^
18. Februar.

Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden og 3. Marts.

Landfogden i Island
,

ang. Cautioner af Oppe-

borselsbetj ente. Kliavn 3. Marts 1 736.

Publiceret paa Althinget 1736, Althingsb. s. A. Nr. xvi. Ren-

tek. Isl. og Fær. Copiebog 2005, Lilr. G, Nr. 268.

Siden vi af den ved Herr Amtmands Skrivelse,

dat. 4. Sept. næstafvigte Aar, os tilsendte Forklaring

erfare , at ingen af Sysselmændene og KJosterholderne

haver stillet Caution for de dennem anfortroede konge-

lige Indkomster, undtagen Sysselmanden .Thorsten Si-

gurdsen for "korderparten af Mule Syssel, Joen Ben-

dixen for Norder Syssel, Sigurder Hognesen for Myre

Syssel, og Skule Magnusen for Skaftefells Syssel, saml

Klosterholderen Thorstein Sigurdsen for det halve Skride

Kloster, saa have Vi derom de dvrige Sysselmænd og

Klosterholdero saaledes tilskrevet, som indlagde Gopier

udvise. Thi ville Herr Amtmand og Kgl. Maj'* Land-

foged ei alene de i saa Maade anbefalede Cautioner

fra Vedkommende indhente, men endog see derhen,

at for Ombuds-Jordernes Afgift behorig Forsikkring

erholdes, saavel som og nole iagttage, at naar slige

Jorder herefter vorder ledige, samme da ei til Andre

overlades, end dem for Afgiften fuldkommen For-

sikkring præstere, paa det Hans Maj* ved uformuende

Sysselmænd, Klosterholdere o^ andre ei nogen Skade

^) S. B. INotification herom til Biskoppen i Skålholt, Jon

Årnason, og Amtmand Lafrcntz, Copieb. Nr. 242 og 243.

I Skrivelse til Stiftamtmanden af s. D. (Copieb. Nr. 245)

forlanges Oplysninger, om den her omtalte Jord Myrar er

den samme, som af Bucbliolt d. 3. Oklbr. 1580 er ud-

lagt 'til fattige Præster.
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<736. skulde vorde tilfoiet, hvilket saavidt muligt bor fore-'

"TT"*"*^' kommes. Rentekammeret d. 3. Marlii 1736.

Khavn 3. Marts 1736. — Rentek. islandske og Fær.

Copiebog 2005, Litr. G, Nr. 269—288.

Af en fra Amtmand Lafrentz ved Skrivelse af 4***

Septbr. næstafvigte Aar til os indkomne Forklaring have

vi iblandt andet fornummet, at ei nogen Caution af

eder er præsteret for de kongelige Indkomster, som

af det eder allern. anfortroede Syssel aarlig skal er-

lægges; thi haver I for slige Indkomster suffisant Cau-

tion eller anden lovlig Forsikkring udi eders Eiendom
-

at forskaffe, og samme til Amtmanden og Landfogden

efter vores derom til dennem i Dag ergangne Skrivelse

uden længere Ophold levere, saa fremt I ikke vil vente

at Sysselet til en anden, som slig udfordrende Caution

kantilveiebringe, vorder confereret. Rentek. dMQYin]136\

Til Sysselmand i sydorste Parten af Mule Syssel, Halgri-

mer Thorlacius ; Nicolai Magnusen over Rangervalle Syssel

;

Sigurder Sigurdsen over Arnes Syssel ; Jon Hjaltelin over

Kjose Syssel; Bjarne Haldorsen over Hunevands Syssel;

Einar Magnusen over Strande Syssel; Markus Bergsson over

Iseljords iSyssel ; Teiter Aresen over Eardestrands Syssel;

Ormer Dadesen over Dale Syssel ; Stender Helgesen over

Nappedals Syssel; Sigurder .Joensen over Borgefjords Sys-

sel. — Sysselmand i Midterste Mule Syssel og Kloster-

holder over Skrida Kloster Jens Pedersen Wium; Syssel-

mand over SKagafjords Syssel og Klosterholder for Rey-

nistads Kloster Jens Madsen Spenderup; Sysselmand over

Oefjords Syssel og Klosterholder for det halve Munkathveraa

Kloster Jon Jonssen. — Evinder Jonsen Klosterholder til

Kirkebæ Kloster ; Hans Larsen Scheving, Klosterholder for

M6derville(Mo&ruvaIla") Kloster ; Solvi Thoniass. tildet halve

Munkathveraa Kloster; BjarneKicolaisen for det halve Thyk-

kebæ Kloster ; Jon Jonssen Papoe for det ovrige halve Thyk-

kebæ Kloster; Johan Christopher Gottorph Klosterholder •

til Thingore Kloster.

3, Marts.

3. Marts.
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Reskript til Stiftbefalingsmændene og Amt- ^^SG.

mændene i Norge, ang. Esecutioner i visse De-^^^;^^^*

linquentsager. Frederiksbepg 23. Marts 1736\
— Sees ikke at være sendt til Island , men er dog formentlig

der kommen til Anvendelse. — Norske Tegn. XXVII, GT*" —68.

Christian den Sjelle &c. V. S. B. T. Omendskjbndl

Vores om adskilligt Justitien og Rettens Betjente i Vort

Rige Norge vedkommende ailern. iidgangno Forordning,

sub dato Frederiksborg den 19^" August 1735, udi dens

6** Avtikul allernaadigst byder: at saasnarl Oberrellens

Dom i deslige Sager, nemlig: naar Nogen paa Ære,

Boeslod, Fred eller visse Aars Arbcide er fældet, fal-

den er, og den Skyldige haver erklæret sig med

samme Dom at være fornoiet, da skal enhver Stiflbe-

falingsmand eller Amtmand nedsende til Vores Danske

Gancellie de udi Sagen ergangne Domme og Docu-

menter, for at indhente Vores allernaad. Resolution

forend Executionen maa fuldfores: saa dog, paa det

at Tiden desformedelst ikke for længe skal Irainére,

og Vores Gasse derover med Udgifter betynges, have

Vi alL dette nu allernaad. limiteret til Ære-Sager, saa-

ledes: at de andre Oberrettens Domme, som angaaer

Boeslod, Fred eller visse Aars Arbeide, kan exeque-

res, foruden at indberette det til Gancelliet, naar de

Skyldige erklærer sig med Dommen at være fornoiet;

men Liv og Ære-Sager ville vi allern. at skal altid ind-

berettes forend nogen Execution foranstaltes
,

dog al

Dommen forhen for Vedkommende vorder forkyndt,

og er derfore nu hermed Vores allernaad. Vilhe og Be-

faling, at du overalt i det dig allernaad. anbetroede

Stift [— Amt — ] denne Vores allernaad. Limitation i

ovenbemeldte Forordning, og derom nu herved gjorte

Anordning, til alle vedkommende Ober- og Underret-

lens Betjenteres allerund. og horsommelig Efterretning

strax paa beh(5rige Steder lader publicere og kund-

For. 19. Mai 1741 § 5 ; Reskr. 2. Juli 1756 og 22. April 1758.

*
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736. gjbre, samt dig selv derefter, forsaavidt den dig kan

Marts,
^^dkomme, allerund. reller og forholder; og indberet-

tes Os ellers slrax allerunderd., at du delte Vores al-

lernaad; Reskript haver bekommet. Befalendes &c,

Frederiksberg déri 23. Mai-tii 1736^.
*

Marts. Koogelig RcsolutioD aiig. Sysselmændenes

Forlening med de uvisse Indkomster. Frede-

riksberg den 26. Marts 17361 — I Forestilling af

3. Marts bemærker Rentekammeret, at Landfoged Liixdorph

i Island havde andraget, at Syssehnændene bestandig bleve

indviklede i mere og mere Vidtloltigheder for at anskaffe be-

viser, især Tliitigsvidner og Præste-Attester, med Hensyn til

de uvisse Indkomster, hvorfor han foreslaaer at overlade Sys-

selmfiendene disse Indkomster enten afgiftsfrit, eller og for

noget vist aarlig, beregnet efter de sidste 5 eller 10 Aar. —
Rentekammeret erkjender, at den hidtidige Oppeborselsmaade

foraarsager Bryderie ved Revisionen og Ophold ved Regnskabernes

Indsendelse, hvorfor det foreslaaer, at Kongen fvD indeværende

Sanct-Hansdag vilde »iorunde oniiver Sysselmand i Islands 21

Sysseler de udi ethvert Syssel faldende uvisse indkomster, he-
•

staaende afLeiermaals og andre Hoder, sanitMulkt, item Driv-

Osk, Vogrek og Tommer Cdog forbrudte Boeslodder og stran-

dede Skibe fremdeles at være Eders Majestæt reserveret og

forbeholden) imod at de derfore enhver' for sig betaler aarlig

til Landlogden halv saameget som samme Intrader, efter Cal-

culalion, af ethvert Syssel lor et proportioneret Aar hedrager«. —
Efter Kenteskriverens Opgjorelse belob bemeldte Indtæ-gter

(Boeslodder undtagen) efter 10 Aars Middeltal for 21 Sysseler ialt

2(^3 Rd.
.
60 Sk. Specie, hvoraf Halvdelen, I31'-Rd. 76 Sk. Specie,

altsaa vilde blive den aarlige Indtægt. Denne Indtægt skulde

saaledes fordeles:

n Mule Syssels nordeste Part, 4 Rd. Specie.

2} dito — Midpart . . H — —

') "Under s. D. er Kolits herom gaaet til Statliolderen i

Norge, Christian Greve af Rantzau; Norske Tegn, XXVII,

69^ —70-
^ O Reskr. 20. Marts 1759; kgl.ResoK 2(i. Septbr. 183b; Canc

Skriv. 16. Septbr. 1820, jevnf. Resol. 17. Mai 1741; Reo-

tek. Skriv. 12. Mai 1742 og 22. April 1747,
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'3) ftångéi-vMie Syssel . . ; 7 Rd. Specie. 1736.

\) Arnes Syssel 14 — — 26. Marts.

5) BorgarQords Syssel ... 2 — — —

—

"

(i) Myre Syssel ' 6 — —
Snæfellsnes Syssel . . . 9 --

8) Dala Syssel ^ 5 — ^
0) Bardastrantis Syssel ... 10 — —
10) Isafjofds Syssel 10 —
U) Slranda Syssel ..... 3 — .

—
12) Hiinavatns Syssel .... 10 — —
13) Skfigatjords Syssel ... 14 — ~
14) Oefjords Syssel .... 10 — —
15) Norder Syssel 7 — —
16) Skaptaf. Syss. Vesterport . 2 — —
17' Guldbringe Syssel .... 12 — —

Summa 131 Rd. Spec*.

hvilket saaledes indstilles. Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 18, J\r. 25.

Vi approbere allernaadigst Kammerets Betænkning ,

udi alle Mnader, og bevilge allernaadigst at enhver Sys-

selmand udi de paa Island værende 21 Sysseler, maa,

fra St. Hansdag indeværende Aar og indtil videre,

overlades og forundes de udi Enhvers District faldende

uvisse Indkomster af Leiermaals og andre Bsder, saml

Drivfisk og Tommer, imod at de for alle deslige uvisse

Indkomster (forbrudte Hovedlodder og strandede Skibe

alene undtagen, hvilke 2^' Poster Vi allernaadigst frem-

deles ville have Os selv forbeholden) aarlig til Vores Cassa

betaler en vis Afgift, efter den ved Vores Rentekammer
derover forfattende Repartition, som bliver efter Halv^

delen af hvis udi 10 Aar af hver Syssel er bleven

beregnet, at calculere, og inddele paa et proportioneret

Aar, saa at det til en vis aarlig Revenue ungefehrlig
'

af 131 Rd. 78 Sk. kan fastsættes, som Landfogden lios

vedkommende Sysselmænd haver at indfordre og til

Indtægt beregne. Frederiksberg den 26.Martii Anno 1736.

») Den foranstaaende Repartition af 9. April 1736 er publiceret

paa Althinget s. a. og indfort i Altbingsbogen Nr. xxiii.
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1736. Forbud paa Juveler samt Guld og Solv at

Te^^Jrif. bffiie. m. v. Frederiksberg 16. April 1736^ —
Puhliceret paa Althiugel og trykt i Allliingsbogen 173G Nr.

XI, 1 ;
ligeledes bcKjendtgjort i Synodal forsamiingen Ibr Skal-

holt SlHt 173(>.— Gener. L Oecon. ogCommerce-Colleg. "Forord-

ninger.). Original-Al'iryk liosHopffiier; Dansk og Tydsk i Quart-

Forr. 173()- 1737, S. oO-GO; Schou 111, 258- 2G0.

23. April. Bevilling for Klosterholder Eyvind Jonsson

at bruge uvedkommende Præst. Frederiksberg

23. April 1736 2. — Norske Reg. 30, 491.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V., at Vi, efter

Eyvinder Joensen, Klosterholder ved Kirkebay Kloster

paa Vort Land Island, hans herom allerund. gjorte An-

sogning og Begjering, allern. have bevilget og tilladt,

saa og hermed bevilge og tillade, at han, saa længe

den imellem ham og Kloster-Præsten sammesteds, Einer

Haldaneseu, svævende Sag og Proces, som for"" Eyvinder

Joensen for Landemodet i Skalholt Stift skal have ladet

indstævne, varer, maa udi sin Saligheds Sag lade sig

betjene af en anden Præst Dog skal den rette Sogne-

præst, Kirken og dens Betjente, samt andre Vedkom-

mende,' i deres Rettighed derover intet afgaae. For-

bydendes &c. Frederiksberg den 2l3. April 1736.

28. April. Anordning om Kirkebonnen efter Prædiken.

Frederiksbej-g 28. April 1736. — Findes ikke at

være publiceret i Island, men selve Bonnen findes i islandsk

Bearheidelse i de islandske Bonneboger og i de senere Oplag

af »Handbok presia«. — Siell. Reg. 56, 124—127; Original-

Aftryk bos HopfTner; Qvart-Forr. n3()~1737, S. 73-78;

Rubr. hos Schou III; 261. — Anordningens fuldstændige Titel

er folgende: »Anordning anlangende den Bon, som overalt i

Menighederne i Kongens Riger og Lande, paa alle Son-, Hel-

lige- og Feste-Dage til Hoimesse efter Prædiken af Præsierne

'3 Anordn. 6. Octobr. 1736.

^) Reskript 15. Decbr. 1741.
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skal bruges, undtagea paa de Dage, paa hvilke ellers andre 1736.

visse os særdeles Bonner ere forordnede at bruses«.
— *

—

28. April.

Reskript til Justitiarius i Holesteret, Ge- 2S. April,

heimeraad Iver Rosenkranlz, ang. hvOrledes

Hoiesterets-Dom over tvende Delinquenter fra

Island skulde afsiges. Frederiksberg 28. April

1736. - Siell. Tegn. LXIX, 542''—543.

Christian den Sjette &c. V. S. G. T. Vi have ladet Os

allerund. referere de af Os elskelige Vores tilforordnede

udi Vores H5iesteret givne Vota udi en Sag, angaaende

tvende Delinquenter fra Vort Land Island, ved Navn

Gudlog Olufsdalter og Torchild Joensen, som ved den

paa Island afsagde Oberre(s-Dom ere domte: hun, som

den der har fiSdt Barn i Dblsmaal, efter Vores Norske

Lovs 6. B. 6. Gap. 8. Art., at straffes paa Livet, og

efter den saakaldede Store -Dom at druknes; og han,

Torchild Joensen, som den .der skal have været i Raad

og Daad med hende i denne Handel, at miste sit Hoved

med en Oxe. Men saasom Vi, af særdeles kongelig

Naade, bemeldte tvende Delinquenter paa Livet aller-

naadigst haver pardoneret, saa give Vi dig hermed

tilkjende, at Vi allernaad. have funden for got, at

Dommen over forskrevne tvende Delinquenter for Vores

Hdiesteret saaledes skal afsiges, at Gudlog Olufsdatler

skal sidde i Fængsel i 3 Aar, og Torchild Joensen

skal b(5de fuld Mandebod, forblive 3 Aar i Fængslet

og siden forfoie sig til Holum Stift. Derefter du dig

allerund. haver at rette, og herom fornoden Anstalt at

lade gjbre. Befalendes &c. Frederiksberg den 28.

Aprilis 1736.
,

r
'

Kongelig Resolution, hvorved Jorderne Skap- 30. April,

tafell og Hengigéz overlades til Sandfell Præ-

Stekald. Frederiksberg 30. April 1736 ^ —
') Resol. 27. Decembr. 1754.
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1736. Ifolge Rentekammerets Forestilling 9. April 1736 havde et

—^-""^ stærk Vandlob fra Jokulen i Aaret 1727 saaledes bortskvllet

). April.
borttaget Saridfell Præstegaards Jord og Mark, at Præsten

nodtes til at flytte fra Kaldet, og fik i 1732 et andet. Efter

at Kaldet havde staaet ledigt en Tid, da ingen vilde soge det,

fik Biskoppen formaaet en Eirik Oddsson til at tage derhen,

men denne saae sig nu ikke istand til at blive der^ med min-

dre han fik de to kongelige Jorder, Skaptåfell og Hengigoz,

,

til Kaldet, hvilket og Biskoppen og Stiftamtmanden anbefalede,

og Biskoppen endog tilbod selv at kjobe disse Jorder, for siden

at skjænke dem til Kaldet, liciter Angivelse gave disse Jorder

i aarlig Afgift til Kongens Kasse omtrent 4 Rd. 88- Sk.

Specie. — Rentek. Korske Relat. og Resol. Prot. 18, Nr. 3S-

Efter de udi foregaacnde Forestilling allerund. an-

farte Omstændigheder bevilge Vi allern., at nuværende

Sognepræst til Sandfells og Hofs Menigheder paa Vort

Land Island, Erik Oddsen, maa til Kaldets Forbedring

i hans Livstid, uden nogen Afgift, nyde de tvende Os

tilhbrende Jorder, Skaptefield og Hengegodset kaldede,

som begge hidindtil har været bortforpagtede, og ville

Vi allern., at Stiftamtmanden og Biskoppen skal soge

paa bedste Maade at afgjore de Disputer som kunde

mcide med dennem, der nu have bemeldte Jorder i

Forpagtning. Frederiksberg den 30*^ April Anno 1736.

9. Mai. Reskript til Justitiarius i Hoiesteret, Ge-

heimeraad Iver Rosenkrantz, at en Sag maa

paakj endes ved Hoiesteret, uagtet den ikke havde

været for Underret. Gottorp 9. Mai 1736. —
Siell. Tegn. LXIX, 561'.

,

, .
Christian den Sjette &c. V. S. G. T. Eftersom

Procuralor Caspar Wilhelm Smith, som anbefalet For-

svar for Bjarne Nicolaisen af Vort Land Island, for Os
^

allerund. haver ladet andrage, at, foruden mange andre

Viiia, som moder udi Formaliteten ved Sagens Proce-

dure udi Vores Hoiesteret, skal og det Hoved -Vitium

forekomme, at Sagen aldrig skal have været paastævnt

eller paakjendt ved nogen Underret, men udi fbrste
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Instants paadomt ved Lauglhinget, hvorover bemeldte

Procurator Smith befrygter, at Sagen skulde blive hjem-

viist til ny Paakjendelse udi Sysselet^ hvilket vilde blive

en ubodelig Skade for bemeldte Bjarne Nicolaisen, som

skal sidde med Hustrue og 12 Bdrn, og haver været

suspendert fra hans Sysselmands -Embede siden Anno

1719, hvorfor han allerunderd. haver begjert, at Vi

allern. ville dispensere, at Sagen, uagtet de Forseelser,

som imod Lovens Formalitet, enten udi Proceduren,

elJer ved Dommene kan være begangne, maatle nyde

Fremgang, til endelig Paakjendelse udi Vores Hoieste-

ret, saa vidt Paastand gjores til Bjarne Nicolaisens

Befrielse, og i Hciiesleret foretages, samt til Endelighed

al befordre, efter Vores den O"** Martii sidstafvigt til

dig ergangne allernaad. Befaling'. Thi give Vi dig

hermed tilkjende, at Vi, dog uden Consequence for

andre,, saadan forbemeldte Procurator Smiths allerund.

gjorte Anscigning allernaad. have bevilget. Derefter

du dig allerund. haver at relte, og de Vedkommende
Sligt til Efterretning strax at tilkjendegive. Befalendes

&c. Gottorph den 9^' Maji 1736.

Gavebrev paa endeel af Gaarden Hå-Foss til i o. Juii.

Otrardal Præstekald, Oxarå- Althing 19. Juli

1736. — Original i Bispe-Archivet i Island, Nr. 340 : «Do- •

') Reskr. til .Tustitiarius, Geheimeraad Rosenkrantz 9. Marts

1736 bevilger, efter Procurator Smiths Ansogning, al

Bjarne Nikolassons Sag, «ang. et urigtigt Thingsvidne,

. hvorfore B. Nik. den 23. .lulii 1732 er af Oberretten i

Island douit fra lians Sysselmands - iMiibede« , niaa ind-

stævnes for den nu holdende almindelig lioiesterel, og

der, efter at være forkyndt for Aktor, Procurator Andreas

Lowson, til videre Paakjendelse foretages, og «det inden

de islandske Skibe for dette Aar herfra afseigler«. Siell.

Tegn. LXIX, 184.
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1736. nationes in usus pios et publicos«
;

jevnf. Johnsens Jar&atal,

19. Juli. S. 186, 190.

Eg J6n Arnason, superinlendens Skålholls stiftis,

Gjori vilanlegt mec) J)essii opnu bréfi, ab anno 4733,

24. Augusti, seldi gofugur hof&ingsmann Mons'. Einar

Einarsson, me& fullna&ar sam})ykki sinnar dyg&umgæddrar

ektakvinnu Helgu Arnadottur, hei^urlegum og vellær&um

kennimanni sira Andrési Gi'slasyni hålfa jor&ina Hå-Foss^

i O hundrub aS dyrleika, i Otrardals kirkjus6kn innan

Bar&astrandar syslUj til fullkomlegrar eignar og frjåls

forræc)is alltib [)a()an i fra. En velnefndur kennima&ur

si'ra Andrés Gi'slason lofaM aplur å m6t, greindri hålf-

lendu til riglugs og fullkoinlegs andvirbisj ab betala l)ær

66 vættir lil velakta&s kaupmannsius å Bildudalseyri,

seignor Tideraanns Jenssonar Lovmans, sem Mr. Einar

Einarsson hafbi orlib a fyrirfarandi åri kaupmanninum

å Bildudalseyri, seignor Petri Fæddesyni, um skyldugur,

svo sem så gjorm'ngur af fyrnefndu dato i Augusti

manubi ser likast hermir. Nu met) l)vi velnefndur sira

Andres Gislason var ekki svo efriabur i l)at) sinn, ab

hann kynni ab fullu og (illu ab betala fyrnefndum kaup-

manni l)essar 66 vættir, J^å
lånabi eg undirskrifabur

preslinum 55 Rd. Specie, til ab luka kaupmanninum

greinda skuld. En uppå t)ab eg ekki' skyldi Hba skaba

fyrir mitt peningalån, l)å
fékk heiburlegur si'ra Andrés

Gislason mer, til betalings og andvirbis fyrir téba 55

Rd., })å somu hålflendu i Hå-Fossi, er hann hafbi keypt

afMr. Einari Einarssyni, svosem bref })arum gjort af dato

30. .Junii Anno i734 klårlega utvisar. Epiir {jetta allt

afgjort, sem åminnzt original -document syna, varb J)ab

hlj6bbært, ab syslumaburinn yfir Dala. syslu, seignor

Ormur Dabason, hefbi låtib ser um munn fara, ab ef

heiburlegur sira Andrés Gislason fengi sagba hålflendu

keypta, \k vildi hann })artil leggja af sinrji liålfu 20 Rd.,

hverja peni'nga hann hefir og einnig bingab sent å næst-

Ubnmn vetri, og eg l)å
skilsamlega mebtekib, svo sem

andvlrbi fyrir J)ann qv6t i hålflendunni Hå-Fossi, er svarar
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l>eim 20 Rd. Specie, seni eg haféi fratnyfir 35 tillåtib 1736.

Anuo 1734, svo nii er halflendan orfein nii'n, ab ])vi 19. Juli.

leyli sem hun betalast me& 35 Rdolum, en syslumannsins"""^
"^

seignor Orms Daciasonar svo mikib, sem svarar l)eim

20 er hann hefir til låtib, svo sem annar kej^lur og

itmleyslur eigindomur. — Eptir l^essu undirlagi er })ab

helzla efni og innlak joessa bréfs, nb eg J6n Arnason,

superintendens Skålholts sliptis, og eg Ormur Dabason,

k6nglegrar majestatis valdsma&ur ytir Dala syslu, gefum
bå£ir sameiginlega fyrgreinda halflendu i Hå-Fossi, er

liggur i Otrardals kirkjusokn innan Bar&aslrandar syslu,

tiu hundrub ab dyrleika, sem abur er sagt, hvor fyrir

sig sina eign meb« ollum gognum og gæbum'til lands
'

og sjåfar, ^vi fåtæka Olrardals beneficio, i Jjeirri mein-

ingu, ab t)essi gjlif veroi gubi til dyrbar og nviverandi

s6knarpresti, heiburlegum sh^a Andrési Gislasyni, samt

Billum ^eim gubs kennimonnum, sem honum kunna ^ar

i prestlegu embætti ab succedera, til uppheldis nota

æfinlega héban i fra, svo ab hami og hans eptirkomarar

uppberi årlega allan égéba af åburgreindri hålQendu

Hå-Fossi, svo lengi sem landib byggist og gubjætur

kristni i ]3v( vib haldast. Tilskiljum vib: greind hålflenda

verbi altib tiundub fjorum liuudum, svosem hingabtil

verib hefir, og ab henni sé haidib vib goba hefb og magt

prestunum i Otrardal, eias og hinni i Hå-Fossi, sem
kirkjunni nu samastabar tilheyrir. Siabfestum vib svo

tennan gjorm'ng meb okkar eigin handskriptum og hjå-

l>rykkluni signetum, i viburvist Jjeirra manna sejn hér

eru nu nålægir, svo sem votiar ab [jessari gjof, og sin

nofn hér ogsvo til styrkingar undirskrifa, vib Oxara Jjann

19"^ Julii anno 1736.

J6n irnason. Ormur Dabasou.

(L. S.) (L. S.)

Vibstaddur var eg: Markus Bergsson mppria.

( Run6lfur Run61fsson.

I Brynjélfur Bjarnason.

if. 17

V
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4736. Forordning ang, Suppliquer, samt om Copn-

1^^^^' lationsbreve, m.,v. Fredensborg 7. Septembr.

1736 ^ — Publiceret paa Althinget 1737 og trykt i Al-

thingsb. s. A. Nr. xvm, 2. - Siell. Reg. 56, 200^—208;

Original-Aftryk hosHopffner; Qvart-Forr. 1736- 1737, S. 99-

101; Scbou III, 263-2G5.

Forordning anlangende hvorledes Supplicanter og

• Concipister med de Suppliquer, som til Gollegierne ind-

leveres, sig under Straf skal forholde, samt hvorledes

og de skal ansees og straf!es, som fordolger sit Slamme-

og Tilnavn, naar de soger Gopulationsbreve i det Danske

Gancellie, for al vies hjemme i Huset,

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V. , at ihvorvel

Vores elskelige kjære Herr Fader, salig og hoilovlig Ihu-

kommelse, ved Forordningen af 20. Februarii 1717 med
klare Ord haver befalet, hvorledes Supphcanter og

Concipister sig med deres til Gollegierne indkommende

Memorialer og Suppliquer havde at forholde: saa have

Vi dog meget ugjerne maattet fornemme, at endeel

Suppliquer fra ganske ubckjendle Personer Tid efter

anden indleveres, uden at enten Supphcanterne eller

Concipisterne med deres Underskrift have efterlevet

bemeldte Forordnings Bydende. Thi have Vi, til at fore-

komme al den heraf flydende Ulempe og Uorden, ei

alene ailernaadigst funden for godt, fornævnte af Vores

elskelige kjære Herr Fader, salig og hoilovlig Ihukommelse,

udstædde Forordning at igjentage og fornye, men end

ydermere ailernaadigst hermed byde og befale, al ingen

Supplicant, som ei selv har skrevet og forfattet Sup-

phquen, maa understaae sig dermed at fremkomme,

med mindre Goncipisten samme tillige har underskrevet,

under Straf, om del anderledes skulde befindes, af een

til tyve Rigsdaler, baade for Supplicanten og Goncipi-

sten, til Vores Juslits-Cassa, efter Stiftamtmandens Sigelse.

Og da Vi i Særdeleshed med slorste Mishag haver

O For. 23. Januar 1750 og 3. April 1771.
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fornummenj at der skal være dem, som, naardeiVores 1736.

Danske Cancellie gjore Ansogning om Gopulatibnsbreve, T. Septbr.

for, udi Anledning af den om Brylluper den 13, Martii

1 683 allernaadigst udgangne Forordning, at blive hjemme

i Huset sammenviede, soger at fordblge deres Stamme-

eller Tilnavne, og alene tillige med deres eget Dbbcnavn

angiver deres Faders Dobenavn, paa det at de kan være

ubekjendte, ogatde, ved depaasaadanulilbbrlig Omgangs-

maade sig tilbragte Gopulationsbreve, kan sbge at fuldfbre

de af dem besluttede ulovlige Ægteskaber; thi have Vi,

til slig underfundig Omgang herefter at hæmme og fore-

komme, allernaadigst fundet for godt at paabyde og

anordne, saasom Vi og hermed strengeligen og alvor-

ligen anordne og befale, at hvo, som efterdags ft^a denne

Vores allernaadigste Forordnings Publications Dato bé-

findes paa en saadan fordægtig og utilbbrhg Maade af

Vores Danske Cancellie at have tilbragt sig Gopulations-

breve, for, i Anledning af fornævnte ergangne allern.
'

Forordning, at bhve copulerede, og saaledes at have

fordulgt deres ellers brugende Stamme- eller Tilnavne, *

det være sig enten ved Mandens eller Qvindens Navne,

da skal de Skyldige for saadan deres underfundig og *

formastelig Omgang og Forhold, være Vores General-

fiscais Tiltale undergiven paa, den Fjerdepart af sin

Boeslod, hvoraf een Part til Vores Justits-Cassa skal

være hjemfalden, een Part skal tilhore Vores Geueral-

fiscal, som Sagen paataler, og de tvende bvrige Parter

skal være henfalden til den Skyldiges næste Arvinger.

Og ville Vi herved have Præsterne i Almindelighed

alvorligen erindret, at de ved de Gopulationer, som de

hjemme i Husene forretter, stricte og forsigtelig retter

og forliolder sig efter Loven, Kirke -Bitualen og andre

derom allernaadigst udgangne Forordninger, saavel med

Forlovere, som i andre Maader, saafremt de ikke, om

anderledes befindes, vil være Tiltale og Straf, efter

Sagens befindende Beskaffenhed, undergiven. Hvorefter

alle og enhver Vedkommende sig allerunderdanigst haver

17*
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4736. at rette, og for Skade at tage vare. Thi byde og be-

'""septbr"^^^^
Vi h'ermed Vores Statholder i VorL Rige Norge,

samt Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper,

Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter,

Borgemestere og Raad, Fogder og alle Andre, som

denne Vores Forordning under Vores Gancellie-Seigl

tilskikket vorder, at de den paa behørige Steder til

Alles Efterretning strax lader læse og forkynde. Givet

paa Vort Slot Fredensborg d. 7. Septembris Anno 1736.

6. oktbr. Anordning ang. Adskilligt udi den om Forbud

paa Juveler samt Guld og Solv at bære, m. v.^

udgangne allern. Forordning af 16. April næstr

afvigt. Fredensborg d. 6. Oktobr, 1736. —
Publiceret paa Althinget 1737 og trykt i Althingsb. s. A. Nr.

XVIII, 3. — General-Land-Oecon. og Coninierce-Collegii »For-

ordninger«. Original-Aftryk hosHopffner; Qvart-Forr. 173G—

1737, S. 104-109; Schou III, 265 -267.

4737. Specification over Præstekaldenes Indtægter i

Island, af 1737 — Denne Specification over begge

Stifters Præstekalde er indsendt til Cancelliet af Stiftamtmand

Ocksen 2. Januar 1740 og bekræftet, samt med Hensyn til

Classerne noget noiere bestemt, ved Reskr. 29. Januar 1740,

jevnf. Reskr. 5. Juni 1750 og 3. Marts 1758 (Rit hins i'sl.

lærdéms lista félagsXI, 8) samt For. 3. Mai 1743 om Skolerne,

§ 69. Her aftrykt efter Originalerne i Cancelliets Archiv;

•Islandske &c. Indlæg 1730—40». I Finn. Joh. Hist. Eccl.

Isl. lU, 502—507 Anm. er trykt en Sammenstilling af Speci-

ficationerne over Skalholt Stifts Præstekalde af 1689, 1706,

1709, 1727 og 1736 (rettere: 1737), samt Specificationen for

• Holum Stift af 1748. Det maa iovrigt bemærkes, at Henforel-

sen af Specificationerne over Skalholt Stifts Præstekalde til

Aar 1736, som Biskop Finnur Jénsson bygger paa Documenter i

Bispe-Archivet, strider imod selve den her trykte Specifications

Angivelse.

') see Specificationerne af 1748.

1
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46

46

»

3

»

4

»

2

3

4

4

3

5

5

»

(O

6

8

A. Skalholt Stift.

Designation over Præstekaldenes Indkom-
ster udi Skalholts Stift, fra det bedste til det ringeste,

udi trende Glasses. Anno 1737^

1. De bedste.

Brei&ab61stabur i Fljotshrø . . . 182 Rd. 4 Mk. 8 Sk.

Oddi å Rångårvollum . . . . ^

Sta^)astabur .
'

-

. 105
Hitardalur ^02

2. De middelmaadige.

Helgafell . 97
Holt undir E^-jafjoUum ..... 87

Gaulverjabær 83
^^t-^erg

83
Selårdalur 82
Garbar å Ålptanesi . '.

. . . 75
Holt i Onundarfirbi 75
Vatnsfj(5r&ur gg
Reykliolt 68

Hvammur i Hvammsveit .... 67

StafhoU 62

Kirkjubær i Tiingu ..... 6i

Hjarbarholt ...... . 57

^^ydalir
'

. 53
fii^eiSabélstaW å Sk6garstrond . . 52

3. De ringeste,
fiorg og Alptanes ^ing . .

'

. . 48 — 5
V^ill^Jies

. 48 — 3
Miklaholt . . , 48
Arnarbæli

. . ••••••
Holar undir Eyjafjollum ....
Kålfaljern'^

4S — 3
Skarfe og Biibardalur . . . .

". 45 — 2

10

8

12

3

6

»

12

4

»

4

»

10

8

»

') jevnf. Specification af 1748. Navnenes forvanskede Former
i Originalen ere forandrede til de rigtige islandske.

') Canc. Skr. 1. Nov. 1817.
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i 737. Vall)j61stabur . .
' 43 Rd. 1 Mk. .4 Sk.

'^^^'Kirkjubæjar klaustur . . . . . 43 — i — » —
Utskålar . .

43^— » — » —
• Gufudalur 42 — 3— 8 —
Hruni . . . • 42 — 2 — 2^^—
Skorrastalbur ........ 42 — 2 — » —
Kolbeinsta&a, Krossholts, Akra og »

42 -- 1 — i)

V ti

41 -- 3 — »

40 -- 2 — 4 —
40 ~- i _ 15 —
40 -- » — 10 —

é

40 -- » — »

StaSur vi& Slemgrimsfjor?) . . . 39 --2 — 2°—
Sauolauksdalur 38 -- 5 — » —

38 -- 3 — 12 —
38^-- » — »

Hvammur i Nort)urårdal . . . . 37 -_ 4 —
37 -- 1 — 8 —

Slafafell . 37 -- » — 12 —
Hof i Vopnafir^ii . 37 -— » — » —
StaBarhols og Hvols })ing . . 36 -- 5 — )) —

- 4 — 66—
36 -- 4 — » —

Sau&afeDs og Snoksdals J^ing , . 36 -- 2 — » —

') Canc. Skr. 1. Nov. 1817.

>) Félags-Rit XI, 48 og Johnsens Jar&atal S. 80 have 42 Rd.

' 2 Mk. 12 Sk.

3) Hist. Eccl. ni,'503 har 39 Rd. 2 Sk. - Fél. R. XI, 103

og Jolinsens Jar^iatal S. 219 have 39 Rd. 2 Mk,

*) Reskr. 7. Juni 1837.

*) I Fél. R. XI, 42 forstaaes dette saaiedes, som at livert

af de to forhenværende Præstekalcle, Kirkjubær og Ofan-

leiti, var anslaaet til 38 Rd., jevnf. Johnsens Jar&atai S. 22.

O Hist. Eccl. lU, 504, Fél. R. XI, 46 og Johns. Jar;batal

S. 78 anfore 36 Rd. 4 Mk.
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Kai fholt 36 Rd. 1 Mk.

San (i ar vi?i DvrafiMrJS 36 -— ))
— B

binsvellir 36 —
O LUI UV dild Og DKdl OS piD§ 35 — Aa

1 ^ —

*

35 -- 1 — 4

34 -- 5 —
jAi ki;:>^ V UUIllUldtjldUdl P"'o » • 32 -- 5 — 3^ ^^^^^

32 -_ 4 _
Kl alarn p q Vim er 32 --2 — 7 —

32 --2 V\

ixijdi dFj ijauga.ri)reKJK.u ogriinaiaions

32 --2 — /# -
-

32 -- 1 — 1 *

32 -
1

iTj.ai LciubLungUj tiaga og ArDsejar ping 31 - JO 4

29 --4 —
vjdi odr og innruioiiiiur , . • ; JJ ' 1 >6

riaieyjar og iuuia ping • , . .
n - -

- QO —
R ar\r\H Al
11 tJ U piiUiai t 27 -_ A Oo —
Toiac nP KvviTirlarmi'ila hinef 27 -- 3 — 4 —
(ril^liaklci .VJ iXoU OlV-IVi. • • • • » » • 27 -- 1 — 6

RalfaPøll 1 TTnrnafirfeiIValldltJll 1 llUl llaiiA • # • • • 27 -- 1 — i,

26 -_ 4 _ fiu —
ouuieuiia og jjyriioia ping . . # 26 --3 —
^jdinaness og noiieiis ping • 26 -

IT al 1 rn*m o t a 1 T» 25 -- 3 —
Torfasta?jir 24 -_ 4 — 1 z —
binemiili 24 -- 3 — ¥1W '

bvkkvabæiar klnncfnr 24 -— » w

Husafells, Ass ogKalmanstiingu t)ing* 23 -- 2 — » —
Myra, Ndps og Sæb61s l)ing . . . 23 -— » — » —
Dvergasteinn og Mj6ifj5r5ur . . . 22 -_ 4 — » —

') urigt. istedenfor: Saurbær aHvalfjargarstrond (Beneficium).

Reskr. 12. April 1815.

Fél. R. XI, 50 og Johnsens Jarbatal S. 81 have 24 Rd.

2 Mk. 12 Sk.

Reskr. 21. Aug. 1812.
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Kpldna 02 Giinnarsholls bins 22 Rd. 3 Mk 4 Sk

Sta&iir 1 Grindavik — 2 —
Skar?) 1 Me&allandi 22 — 2 — n -

22 ^}

Ocurs 02 Kvrnr hine 22 Q
i/ -

TroIIatunaa ... ... 21 — 3 —
Villinaaholt 21 1 j6i

—

Olafsvpllir 21 49
1 A

21*

Stfi?)nr 1 Griiniiri vi'k 20

Hvalsnes ^ 20 A —
Steinsholt^ . . . . . . 19 _ i _ 41 —
Otrardalur .... . . 19 3 —

18
M

Garosdals hfne* 18 . 2

Revkiadalur ^ ... 18

As 1 Fellum ...... 18 J> •
rr

Selvoes bine ....... 17 4 —
17 n -

Einholt -
* 17 — 2 — ^ ' - -

16 5

Refstatur** . . 15

LfUIlUUI Ug riijdi 1 4 Q
€5

4'—

Storidalur . 15 — 3 —
15 — 3 — » —

') Hist. Eccl. HI, 505, Fél. R. XI, 32 og Johns. Jar&atal

S. 19 have 21 Rd. 1 Mk.

^) Reskr. 26. April 1815 og 5. April 1820.

Reskr. 10. Juli 1789.

*) senere Beneficium, see 12. Marts 1754.

Reskr. 21. Juli 1819.

«) Reskr. 4. Nov. 1796 og 4. Sept. 1812.

') Hist. Eccl. III, 505, Fél. R. XI, 12 og Johns. Jar&atal

S. 365, have 15 Rd. 4 Mk.

•) Fél. R. XI, 36 og Johnsens JarBatal S. 48 have 15 Rd.

3 Mk. 4 Sk.
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Klyppsta?)ur .1 4 Rd. 4 ML 12 Sk. 1737.

Snæfuglstabir^ . 13 — 5 — 13 —
Stob . 13 — 3 — 4 —
Hals- 13 _ i >, _
Eyfear , 13 — 1 — » —
Hof i AlptaHr^)! . . . . \ . . 13 — » — » —
Berufjar^)ar og Beruness l)ing . . 12 — 5 — » ^

—

Hjaltastafeur 11 — 5 — » —
Kaldabariies i Arnes syslu . . . 11 — 4 — 12 —
Kirkjubol ii _ 4 — 7^—

Kålfafell å Sftu '.40 — 2— 8 —
Arnes 10 — 2 — » —
Mosfell i Gnmsnesi 10 — 1 — » —
SkriSu klaustur* 9_2— 12 —
Sta?)ur å SnæQallastrond .... 9 — » — » —
Sta?)ur i ASalvik 8 ^— » — » —
Sandfell i Oræfum 5_3_4 —
Stålbur i Ségandafir&i . .. . 5 — » — »•

—

Skeggjastafeir . , 5 — » — » —
|)votta'* . . . . , . . .

*. 4 — 4 — » —
Foranskrefne at være forfattet paa Skalholt Bispe-

gaard testerer underskrefne den 31. Julii Anno 1738.

Jon Arneson.

B. HoLDM Stift.

Specification over Præstekaldenes Ind-

kom ster udi Holum Stift**, fra det bedste til det

ringeste, udi trende Classes. Anno 1737.

') Reskr. 31. Juli 1801.

') Reskr. 18. Dec. 1816.

Fel. R. XI, 99 og Johnsens Jarfeatal S. 209 have 11 Rd.

4 Mk. 4 Sk.

') Reskr. 2a. .»anuar 1792.

O Reskr. 17. Mai 1765 og 18. Dec. 1816.

") Denne Specification er ikke forhen trykt; den er forandret

ved Specificationen af 1748, der siden er bleven den offi-

I
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1737. \) Det alene bedste udi Holum Stift:

Grenjabarsta&ur og Annex fverå i56 Rd. 3 Mk. 6 Sk.

2) De raiddelmaadige.

Brei&abolsiaBur udi Veslurliép og

Annex V(&idalst\!inga . ... 67—2 — 3 —
MelstaBur^ 6i— 4— 4 —
Laufås 61 — 1 — 10 —
Mijli 1 A^alreykjadal 56 — 3 — » —
Saurbær 55 — 5 — il —
Glaumbær og Annexer: Holt og

ViBimyri 54_5_4_
Vellir 5i _ 3 _ U —
HoskuldstaMr . 51 — 3 — 2

3) de ringeste.

Hals, med Annexer: Illugasta&ir

og Draflasta&ir 49 ^— 4 — 6 —
Hrafnagil- og Annex Kaupångur 46 — » — 10 —
Stabarbakki og Annex Nupur . . 45 — 5 — 14 —
Mælifell og Annex Reykir . . 43 — 6 — » —

Mebruvellir udi Oefjord og Grund,

connecterede Sogner, af dem har

Præsten . . . 38 Rd. 3 Mk. 14 Sk.

|)ingeyra Klosterkirke : Præstens Ind-

komst 37 — 2 — 8 —
Moferuvalla Klosters Krke udi Horg-

årdal; af den har Præsten . . 37 — 2 — » —
Barb og Annex Holl 36 — 3 4 —
Go&dalir og Annex Abær . . .35 — » — 6V2—
Reyninesstad Kloster, af den har

Præsten .. 32 — 2— 8 —
Tj5rn udi Svarfa&ardal, og Annex

Urlbir . . . 32 — 2 — 4 _
cielt gjeldende. Navnene ere her anforte'med deres is-

landske Former.

O Reskr. 5. Juni 1744.

') Reskr. 14. Marts 1838.
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Hofs og Miklabæjar t)iag 32 Rd. 2 Mk. 2 Sk. 1737.

Kviabekkur 32 — 1 — »
—

Miklibær i Blbnduhlib og Annexer:

Vi^iivellir^ og Silfrastabir . . . 31 — 4 — « —
Munkat)verå Kloster^ tU Præsien 31 — 1 — 10 —
|)6roddstabur i Kinn og AnnexLjésa-

vatn 3i _ i _ 4 —
Gar^ur og Annex As^ . . . .30 — 5 — 10 —
Skinnaslabir 30—2—4 —
Helgasta&ir og Annex Einarstafeir 30 — » — 12 —
Husavik .......... 29 — 3 — 10 -
Bægiså og Annex Bakki . . . 29 — » — 14 —
Hofbi 1 Hcif&ahverfi og Annex Grytu-

bakki* . 28 — 5 — 4 -
Hof å Skagastrond og Annex Spå-

konufell . ........ 27 — 4 2 -

Glæsibær med Annex Svalbard og

Logmannshlit) . ... . . .26 — 5— 3-
Bergstabir og Annex B61sta^)arhh'b 26 — 5 — 2 —

H61a, Djdpadals-' og Miklagarfes

annecterede Sogner; af dem

har Præsten 26 — 5 — » —

Reykjahli&ar og Skiitusta&a ])ing 26 — » — 4 -

StaW i Hriitafirbi ...... 25 — 5 7 -

Fagranes og Annex Sjafarborg .25 — 3 — 3 -

Flugumyrar og Hofsta&a l)i'ng . . 23 — 1 — 9 -

Stærriarskogur 23 — » — 9-
Ripur og Annex Vibvik« . • . 21 — 4 — » -

Prestholar ^ . 21 — 2 — 4 -

Blondudalsh61ar og Annex Holta-

stabir .
'. '

. 19 — 5—2
') Reskr. 17. Mai 1765.

Reskr. 14. Marts 1838.

^) Reskr. 2. Oktbr. 1816.

Reskr. 19. Juni 1744.
•') = Stéradals, see Reskr. 16. Januar 1750.

Reskr. 27, Mai 1829.
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Eyiadalså og AnnexLundarbrekka 19 Rd. 3 Mk. 4

TJnsir 19 — 6

Sau&anes å Långanesi . . .
"

. 18 — 1 — 4

TiOrn å Vatnsnesi 02 Annex Kirkiii-

18 — » — 2

baunslabakki oe Annex Flatev . 17 — 4 — 6

Hvammur i Laxårdal oe Annex Keta 179 m — 4 — 3

'17
r

— 2 — 12

IVJ. Vi licl 17 — 2 — 4

AuSkula 02 Annex Svinavatn . 16 — 5 — 8

Gri iTi s ti] n2 1] r . 16 3 — 4

16 — » — 12

Nes 1 A^Jalrevkiadal 15 — 2 — 12

Undirfell og Annex Mårstabir® . 14 — 4 — »

Vesturh6nsh61ar 14 —- »

12 — tt

11 — 1 — 8

9 — 3 - 12

9 — 2 — 5

Delte saaledes sandfærdig underrettet, testerer. •

Flolum Bispegaard for norden udi Island den 12. Sep-

tembr. Anno 1739. ' Steen Joenssen,

Superint. Hol Stift.

18. Januar. Opreisning paa Underretsdom i en Paternitets-

Sag. Frederiksberg 18. Januar 1737'**. — Norske

Rag. 31, 11.

- Vi Christian den Sjette &c. G. A;V. Vi have efter Hetga

Thorderdalter af LanghoU i Arnes Syssel paa Vort Land

Island, hendes herom allerund. gjorte Arisogning og

Begjæring, allern. bevilget og tilladt, saa og hermed

bevilge og tillade, at hun paa behorige Steder til videre

Paakjendelsé maa lade indstævne en af Brynolfver Si-

») Reskr. 5. Juni 1744.'

^) Reskr. 9. Febr. lSt3.

Reskr. 19. Decbr. 1738 og 17. Decbr. 1734.
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gurdsen, paa hans Fader, Sysselmand over Arne Syssel, 1737.

Sigurder Sigurdsens Vegne, paa Sandvigs HerreizlhinGi Vo"""i

"""^

, ^ '"^ lo- Janutir-
den 29. Aug. 173o afsagde Dom, hvorved han skal

have doml bemeldte Helga Thorderdatter at betale
"

store Boder og at udfores af [.andet til Spindehuset i

Vores Kongel. Residentsstad Kjobenhavn, fordi hun skal

have udlagt en gift Mand, ved Navn Olofver Torsten-

sen, til hendes Barnefader, som han skal have nægtet,

og for hvilken Sag hun, efter bemeldte Sysselmand
Sigurd Sigurdsens Befaling, i Aaret 1733, uden fore-

gaaende Dom, af Bodelen er bleven pidsket og slagen,

saa mange Hug som Store -Dom dicterer de Personer,

der avler Barn i Horerie, uanseet at samme Dom er

over den Tid, inden hvilken den efter Loven burdte
at have været stævnt og paatalt; dog skal bem" Helga
Thorderdatter ved Sagens endehge' Uddrag, om hun
den skulde tabe, enten betale de idomte Omkostninger,
som Dommeren fra R^t til Ret det lovligen determinerer
elier. hde paa Kroppen ved Fængsel eller i andre Maa-
der, hgesom Vores Hoiesteret eller Overdommeren,
naar hun ei troster sig til at appellere, efter Sagens

Beskaffenhed kunde tilfinde hende at udstaae og lide;

saa skal og saadan Indstævning med forderligsle skee,

og Sagen derefter, del snareste muligt er, ved Retten

udfores, saafremt denne Vores allern. Opreisning nogen
Magt

. skal have. Forbydendes &c. Frederiksberg den
18. Januarii 1737. '

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- is. Januar,

senj ang. Paternitets Sagen for Helga $dr9ar-

dottir. Frederiksberg 18. Januar 1737. —
Norske Tegn. XXVH, 275»'—276.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Helga

Thorderdaatter, af Langholdt i Arnes, Syssel paa Vort

Land Island, for Os allerund. haver andraget j at hun
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1737. udi Aaret 1733 skal have avlet et Barn med en gift

^'^r'T"^^ Mand udi bemeldte Syssel, ved Navn Olafver Torsten-
18. Januar. ^ ^ .

sen, som derefter skal have nægtet at være Fader til

samme Barn^ og derpaa tilbod sin Eed, hvorover Imn

skal være kaldet for Retten at mode, for hvilken Ret,

som skal være holden paa Sandvigs Thing i bem*"

Syssel samme Aar, hun, uden nogen Dom, efter Sys-

selmanden Sigurd Sigurdsens Befaling, skal af Bodelen

være bleven pidsket og given saa mange Slag, som

Store -Dom dicterer de Personer, som avler Barn i

Horerie, uanseet at hendes Fader tilforn havde tilbudet

sig paa hendes Vegne at udlægge de behcirige Boder,

og efter at hun saaledes uden Dom var hudstrogen,

skal bem" Sysselmand have imodtaget bem**" Olafver

Torstensens Eed, at han ikke var hendes Barnefader;

efter hvilken Tid bem** Sag skal have henstaaet indtil

den 29. Augusti 1735, da ovenbemeldte Sysselmand

Sigurd Sigurdsens Son, Brynolf Sigurdsen, som paa

Sandvigs Ilerretsthing forrettede sin Faders Vices, skal

have dcimt hende, foruden utaalelige Bcider, ud af

Landet til Spindhuset i Vores kongelige Residentsstad

KjObenhavn, hvilken Dom hun, formedelst hendes store

Vanvittighed og Armod, ei for Lauglhinget har kundet

indstævne, men nu skal udstaae sine Fulalia efter Lo-

ven; (da), som Vi under denne Dags Dato allern. haver

givet for"'' Helge Tordersdaatter Opreisning, Sagen vi-

dere at paatale, som dig herhos in Originali tilskikkes:

saa er tillige Vores allern. Villie og Befahng, at du

foranstalter, at denne bemeldte Helge Tordersdaatter

vorder beskikket fri Forsvar, og at hendes Sag uden

Betaling for Laugthings-StæA'ning og til Varselmændene,

samt Dom- og Skriver -Penge, vorder fort og paadSml.

Dermed &c. Frederiksberg den 18. Januarii 1737.

18 Januar. Reskript til Biskopperne paa Island, ang.

Bekjendtgjorelse af de forbudne Grader. Frede-
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riksbei'g 18 Januar 1737. — Jiekjendtgjort i Sy- 1737.

nodairorsamlingen for Skalliolt Stift 1737. — Reskriptet i is- iS. Januar,

landsk Oversættelse (wForordnini; um bl6bskaiiiniir»), ledsaget "
— ^-"^

af nNotitie um [la forbobnu li&i», trykt paa Holuni 19. April

1748, 2 Blade i 4*«; Norske Tegn. XXVII, 267*'; Fogtm. IV.

1, 420—421.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Eftersom Os

allerund. er bleven foredraget, hvorledes paa Vort Land

island den store Synd og Blodskarn skal meget gaae i

Svang, saa at der snart hvert Aar Nogen for samme
grove Synd bliver domte og henrettede, og at saadaune

Delinquenters Forsvar for Retten skal altid være, al' de

vidste ikke, at det var Blodskam de hayde bedrevet^

men aleneste Leierraaal, samt at shge Blodskams-Delin-

quenier skal og altid undskylde sig, at den kongelige

ailernaad. confirmerede Forordning af 13, Åprilis 1565

imod Blodskam, kaldet Store-Dom, er dennem ubekjendt.

— Da, lil denne store, Synd og Gudsforlornelse al see

-

hæmmet og forekommet, og at Ingen herefter skal kunne

undskylde sig med Vanvittighed, at de ikke vide hvad

Blodskam er, eller hvad Straf den efter Loven fcirer

med sig: saa er hermed Vores ailernaad. Vilhe og Be-

fahng, at du udi det dig allernaådigst anbetroede Stift

strax den Anstalt gj or, at Præsterne eengang om Aaret,

hvilken Tid du selv haver at determinere \ som kan

være bekvemmeligst, overalt af Prædikestolene skal ,op-

læse for Menighederne hvilke de forbudne Grader ere,

hvorudi ei dispenseres lil noget Ægteskab, men efter

for"* Store-Dom og Loven henregnes til Blodskam, at

derved kan forbrydes Livet, paa det Alle og Enhver

kan' vide for. denne store Blodskams Synd at tage sig
.

vare, og den derved at kunde forekommes og ophore,

og haver saa Præsterne derhos en alvorlig Tale og

Formaning derom til Menighederne at gj5re, til Op-

') Reskr. 14. iMarls 1738.

^) den lier befalede Oplæsning er bortfaldet ifolge Canc,

Promem. 21. Juni 1794.
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1737. muntring at vogte sig for samme Synd, hvormed du

18. Januar, og behorig Indseende skal have, at denne Vores allern.

Anordning horsommeh'g af Præsterne vorder efterlevet;

og haver du ellers forderligst allerund. at indberette,

at du dette Vores allern. Reskript haver bekommet

Dermed &c. Frederiksberg den 48. Januarii 1737*.

NoTiTiE um ])å forbobnu libi^, i hverjura ekki

dispenserast til eklaskapar, eptir konglegu logmåli.

Foreldrar og })eirra' born. sem bg einnig, Jjeir sem

eru 1 stac) foreldra og barna, mega hvorki fjær né nær

inn gånga hj6naband, e&a hafa holdlegt samræbi sin å

milli. • Foreldrar eru fa&ir og m6c)ir. Born eru sonur

Og dåtlir. I foreldra stat) eru allir forfebur, ilem for-

eldra og forfec)ra syskin, fra manni til manns, livab

langt uppeptir sem ]}æv kvislir kunna aS nå. 1 barn-

anna stab eru barnabbrn, og Jieirra born i allar kvislir,

hversu langt nibureptir sem l)ær kunna ab rétta sig.

Bræjur og systur mega ekki hafa holdlegt samræbi sin

^ milli, hvort heldur vera kunna alsyskin ebur hålfsyskin.

Br6bir må ekki hafa si'na systurdottur eba br6burd6ttur

ab likamans losta, ekki heldur neina J)å, sem af systur-

bbrnum ebur bréburbornum erkomm, hversu långl sem

J)ær greinir ættkvi'slanna kunna ab liggja. Ekki heldur

må ein systir hafa sinn broburson ebur systurson ab

likamans losta , né heldur nokkurn l:)ann sem af ]peim

er kominn, hvab langt nibur sem ^ær kynkvislir kunna

ab nå. Einn karlmabur skal eins vel halda ser fra

frændkonum sinnar kvinnu, sem fra sinuni eigin frænd-

konum; og einn kvennmabur skal svo vel halda ser

fra æltmgjum sins manns, sem fra sinum eigin ætt-

(ngjum; ]}yi svo sem einn må ekki hafa holdlegt sam-

') Reskript af s. D. til Stifthefalingsmand Ocksen (Norske

Tegn. XXVII, 273*'~275) meddeler Underretning om det

foranstaaende Reskr. til Biskopperne og Anledningen dertil,

for. 14. Dec. 1775 , og 23. Mai 1800.
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ræ&i meb sinni eigin systur, svo må hann ekki heldur 1737.

liafa holdlegl samræ&i meh systur konu sinnar. Og svo 18. Januar,

sem ein kvinna må ekki hafa holdlegt samræ&i meb

si'num brobur, svo må hun ekki heldur hafa holdlegt

samræ()i meb br/j&ur sins manns. Enginn karlmabur må
leggjast meb sins sljupfoburs eptirlåtinni ekkju, til ab

hafa holdlegt samræbi meb henni. Ekki heldur må nokkur

kvennmanns pers6na leggjast meb sinnar stjiipmébur

eptirlålnum ekkjumanni, til ab hafa holdlegt samræbi

meb honum, J)vi svoddan stribir ekki einasta å ni6ti

almennilegri sibsemi, heldur er [)ab og einnig i sjålfu

ser mjog hneigslislegt. I sama måta må enginn karl-

mabur hafa holdlegt samræbi meb eptirlåtinni ekkju sins

stjiipsonar, og enginn kvennmabur meb epiirlåtnum

ekkjumanni sinnar sljupdotlur. I framsdgbum laganna

greinum innibindast ])ær 17 persénur, sem kirkjulogin

ikollub kristinréttur) um geta, til hverra forordningin

St6ri-D6mur, stabfestur af kongl. Majest., tilvisar um for-

^obua libi. Pers6nurnar eru })essar:

1) mébir manns. 10) systurd6ttir.

2) systir manns. 11) broburdéttir.

3) doltir manns. - 12) moburmåbir.

^) stjdpm6bir. 13) foburmobir.

^) sonarkona. 14) m6bursyslh\

6) bréburkona. 15) fcibursyslir.

7) sonardoltir, 16) m6bir konu manns.

8) stjupdottir. 17) systir konu manns.

9) d6tturd6ttir.

Ef nokkrar ])æv personur, svo nåkomnar ab frændsemi
ebur mægbum, sem strax voru taldar, hafa holdlegt

samræbi sin å millum,
t)å fremja J^ær bl6bskomm, og ,

eiga eplir gubs og kongl. maj*" liigum ab missa lifib.

[t>egar Jiessi upplestur um forbobna libi er båinn, l^å

skal presturinn, eptir \>eim gåfum og andagipt, sem

honura er af gubilånub, vara sdfnubinn vib J^vi alvarlega,

ab drygja ekki blobskSmm meb ser nåskyldum ebur

mægbum persénum.]
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^ '737. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen,

ang. Laugmandslonnens Forhoielse, m.v. Frede-

riksberg 15. Februar 1737 ^ — Publiceret paa Al-

thinget 1737, Althingsb. Nr. xvm, 4 ; Norske Tegn. XXVU, 296.

Christian den Sjelte &c. V. G. T. Os er allerund.

bleven refereret en fra Laugmanden for synden og osten

paa Vort Land Island, Magnus Gislesen, indkommen

alleruud. Memorial, hvorved han, i Henseende til, at

samme hans Laugmands-Enibeds Indkomster skal være

saa ringe, at.de baade med Lon og Laugmandstolde

ikke skal overgaae i 50 Rd., og dog ikke det Halve r

Penge betales, alleruncj. haver ansogt, at hannem all ern. ,

maatle forundes til Laugmands-Tjenesten enten det, fSrste

Syssel, som i haus Laugdomme kunde blive vacanl,

eller og al hans Lon maatte blive forhoiet, saasom hans

Formænd altid, tilligemed Laugmands- Tjenesten, have

haft Sysseler; og Vi derhos have fornummet, hvad saa-

vel Amtmanden, Os elskelig Joachim Henrich Lafrenlz,

som og du, udi eders derover indkomne allerunderd.

Erklæringer derom allerund. haver forestillet. Thi give

Vi dig derpaa hermed lilkjende, at Vi allern. have be-

vilget, at Laugmand Magnus Gislesen, hvis aarhge visse

L(5n, foruden hans Laugmandstold, er tredsindstyve Rd.,
j

skal have fyrgelyve Rd. aarhg Tillæg, saaledes, at han

nyder nu eet Hundrede Rigsdaler aarlig. Men i det

Ovrige ville Vi allern., al ingen Laugmand skal være

Sysselmand tillige. Og angaaende ovenbemeldte 40 Rd.

Tillæg aarlig for Laugmand Magnus Gislesen, da have

VI derom Os elskelige, Vore vDepulerede for Financerne,

Vores allern. Ordre - bilagt, al gjOre den udfordrende

Anstalt, at samme Penge til hannem aarhg vorder betalt.

Derefter du dig. aherunderd. kan vide at rette. Re-

falendes &c. Frederiksberg den 15. Februarii 1737.

') Reskr. 22. Decembr. 1741.

Reskript til de Deputerede for Financerne 15. Febr. 1737

staaer i Siell. Tegn. LXX, 73.
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m

Forordning ang, den udi Kjobenhavn opreltede ^737.

Assignations-Vezel- og Laane-Banque. Frederiks- .^J!!^

berg 8. Marts 1737. — Denne For., som bekjendt-

gjor §§ 7, 8, 9, 10, 12, 14 og 15 af Bankens Octroy af 29.

Oktobr. 1736, er ikke publiceret i Island. Med Hensyn til

dens Gyldighed, navnlig saavidt Octroyens § 8 angaaer, see'

For. 22. April 1778 § 3, jevnf. M. Stephensens «Commentatio»,

S. 182. — General-Land-Oecon. og Commeree-Collegii «Forord-

ninger«
. Original-Aftryk hos Hopffner ; Dansk og Tydsk i Qvart-

Forr. 1737—1738, S. 3-15; Schou III, 287-291. - Uddrag.

Vi Christian den Sjette &c. G. Å. Y., at eftersom for

Os allerund. er gjort Forslag angaaende en Assignalions-,

Yexel- og Laane-Banque i Vor kongelig Residenlsstad

Kjobenhavn at oprette, og Vi, af liciikongelig Omhue for

Negociens Opkomst og Vores kjære og troe Undersaat-

lers almindelige Bedste, dertil allerede have meddelt

Vores allern. Octroye af 29. Oktobr. næstafvigte Aar\

hvoriidi iblandt andre findes efterfølgende Foster:

Dens S*^" Art. Hvo, som maatte under-

slaae sig at eftergjbre Banco-Billetter, eller deres Sum-

mer, Stempel, Papir, Underskrift eller Indhold at forandre,

og forfalske, bor uden al Naade straffes, som for falsk

Myntniug-, og skal hver Steds Ovrighed være forpligtet

derover at holde, og de skyldige befundne at anholde

og actionere lade. Da, paa det Alle og Enhver

sig derefter desto bedre allerund. kunde vide at rette

og forholde, byde Vi hermed og befale Vores Statholder

i Vort Rige Norge, samt Grever, Stiftbefalingsmænd,

Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdommere, Laug-

mænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Told-lnspe-

cteurer, Byfogder, Toldere og alle Andre, som denne

Vores Forordning under Vdres General-Land-Oeconomie-

') Octroyen findes i General-Land-Oecon. og Comm. Collegii

«Concessions-Protocolo, Nr. 18, S. 33—55, i Geh.-Archiv.

^) Straf for Faisk-Myntning er bestemt i J6nsb. Mannh. Gap.

2 og 4.

18*
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1737. og Commerce-Collegii Seigl tilskikket vorder, at de den

8*^^rls"
behorige Stoder, til Alles ElteiTetning, strax lader

læse og forkynde. Givet paa Yorl Slot Frederiksberg

den 8. Martii 1737.

22. Marts. Forordttiug om Dannefae. Frederiksberg 22.

Marts 1737. — Denne For. er iidse publiceret i Island,

men optages paa Grund af dens Sammenhæng med For. 7. Aug.

1752, jevnf. Canc. Skr. 26. Apr. 1817. — Siell.Keg. 56, 368;

Original-Aflryk hos Hopffner; Qvart-Forr. 1737—1738, S. 15—

16; Schou III, 291—292. - Uddrag.

Vi' Christian don Sjette &c. G. A. V. — — —
Saa have Vi, til Eflerfolge for den tilkommende Tid,

allernaadigst fundet for godt, fornævnte Lovenjs Articul

(5—9—3) saaledes ydermere at forklare: at Guld, Sdlv,

Metal og al anden Skat, som findes enten nedgravet

eller, forborget i Jord, Skov, Mark, Iluus eller anden-

steds, og Ingen kjender sig ved, det kaldes Dannefæ

og hor Kongen alene til og ingen Anden; med mindre

Nogen dermed ved særdeles kongelig Benaading aller-

naadigst maatte være forlenet. — — Givet paa Vort

Slot Frederiksberg den 22. Martii Anno 1737.

26. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock-

sen og Biskop Jon Arnason, ang. Sagforelse

ved Prosteretterne m. v. Frederiksbeig 26.

April 1737. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for

Skalholt Stiftl737. - Norske Tegn. XXVII, 345-347; fogtm.

IV, 1, 463-464.

. Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Vi af

en fra dig, Biskop Jon Arnesen, den 26. Augusti udi

næstafvigte Aar til Os indkommen allerund. Relation

haver fornummet, at den Vanskelighed og Uorden mere

og mere iblandt de Geistlige udi det dig allernaad.

anbetroede Skalholts Stift skal tiltage, at, naar en

Præst forseer sig og begaaer nogen forargelig Synd,
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vil Ingen lade sig formaae at kalde samme Præst for 1737.

Retten, at der kan faaesDom over ham, hvorpaa tvende 23 April.

Exempler skal haves, den fcirsle paa Ålle-Helgens-Dag
^

Anno 1734, da det skal have hændt sig, at Præsten

paa Sande ved Dyrefjord, Jon Thordersen haver været

saa drukken, at, da han skulde forrette Gudstjeneste,

faldt han ned fra Alteret paa Ghorgulvet, og blev saa

lagt i Bænken, hvor han laae stille, imedens een af

Folkene læste i Ghoret af en islandsk Postil Forklarin-

gen over den Dags Evangelium, foruden at da Præsten

kom sig noget igjen, skal han have taget sig fore at

håndtere det hellige Nadverens Sacramento og uddeelt

til dem, som var til Alters, Br5d og Viin uhelliget, ja
I

forsomt at vie Folk tilsammen, som dertil skal have

været bereed. — Det andet skal være af lige Beskaf-

fenhed , forefalden Julenat udi samme Aar udi Vomu-

lastæds Kirke udi Rangaavalle Syssel, at Præsten Si-

gurd Arnesen faldt åf Drukkenskab fra Alteret paa

Ghor-Gulvet, og ligeledes blev lagt hen i Bænken, og

Tntet skal have kunnet forrotte i hans Embede, hver-

ken dengang eller Juledagen derefter. Til hvilke Sa-

ger at udfore vel een og anden af Sysselmændene af

Amtmanden have været beordrede, men skal have

undskyldt sig, enten med Veiens Længde, Ukyndighed^

Fattigdom eller Svaghed; da og nogle der i Landet

skal være af de Tanker, hgesom Provsterne ikke raaatte

forhcive verdslige Vidner, Provsterne og formener: ikke

at kunne holde Retten - uden de have otte Assessores.

Derforuden haver Du, Biskop Jon Arnesen, aller-

und, indberettet,* at Snæbjorn Poulsen for den For-

træd, Skam og Vanære, han skal have gjort Præsten

Bjarne Jonsen udi Aaret 1726, endnu ikke skal have

faaet nogen Revselse, desaarsag du allerund. haver be-

gjært, at Vi allernaad. ville decidere, hvorledes med

deslige Sagers Omkostnings Betaling, siden Ingen sig

samme uden Betaling vil paatage at udfore, skal for-

holdes. . .
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1737. Thi give Vi eder iiermed tilkjende, at Vi, efter

din Stiftbefa]inesmand Henrik Ocksens herover indhen-
:G. April.

"

tede Erklæring, allern. haver funden for godt: 1) at de

Vidner, som over Præsternes udi deres Embede og

Levnet begaaende Forseelser skulle fores, ikke maa

hindres at afhcires af vedkommende Provster, fornem-

meligen naar Vidnerne ere af Præsternes egne Sogne-

folk, og Provsten inden Sognet betjener Retten. —
— 2) al Sysselmændene, der ellers i de vidtlbftige

Distficter have nok i andre Maader at tage vare, ikke

maa bebyrdes med at indstævne og agere Sager imod

Præster, for Provsterne hjemme i Herrederne, men at

een af Herredspræsterne skal bruges dertil. — 3) an-

gaaende Provsterettens Holdelse, da skal det dermed

efter Vores den SO**' Januarii udi næstafvigte Aar er-

gangne Reskript have sit Forblivende. — k) at paa de

af dig, Biskop Johan Arnesen, indgivne Memorialer om
Forbud paa Brændeviinsforsel- til Island, ikke noget kan

reflecteres, — og for det 5**) betræffende fornævnte

Snæbjbrn Povelsen, da ville Vi allern., at saafremt han

ikke appellerer den over ham ergangne Oberrets-Dom

til Vores Hsieste-Ret, skal samme over ham exequeres.

Derefter I eder allerund. haver at rette. -Befalendes

&c. Frederiksberg den 26. April 1737.

26. i^pril. Reskript til IStlftbefalingsmand Henrik Ock-

sen og Biskop Jon Arnason, ang. AltWngets

Ret til Benyttelse af Thingvalla Præstekalds

Grund. Frederiksberg 26. April 1737. —
Publiceret paa Aithinget og trykt i Althingsb. s. A. Nr. xviii,

6; Norske Tegn. XXVII, 347-348.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Jon

Haldorssen, Sognepræst for Thingvelde Menighed paa

Vort Land Island, for Os allerund. haver ladet andrage

og besværget sig over den Indpas, Thingvelde Præste-

gaard tilfciies paa Græs og Jord udi adskillige Maader
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af de Verdslige og Geistlige der udi Landet, som Lands- -1737.

thingsretten skal betjene, der aarlig boldes, ofte udi 26. April.

14 Dage, om Midsommers-Tider, allerund. formenende,"
""^^^

at de Verdsliee, som liiforn, efter at bemeldte Præste-

gaard blev gjort til Beneficium, have brugt Landslhin- »

get over smaa Telter paa Præstegaardens Grund, nu

ei maa, foruden Betaling til bem'* Gaard for aarlige

Reparationer, bruge og forarbeide der sammesteds

Tofter, som de skal lade opbygge af Jord og Stene,

hvilke Tofter de ville arve, een efter anden, ligesom

anden lovlig Arvedeel, uagtet* hans Forbud, foruden at

de og skal holde deres Heste paa Græs udi næsthg-

gende Stæder, hvor Præsten og Præstegaardens Lei-

.

lændinger behove at fOde sit Qvæg om Sommeren, og

om Vinteren at indbringe Ho af til. Qvægets Bedste,

siden Præstegaarden ikkun skal give sex Koers Foer

i det hoieste af sig til Vinteren; desaarsag han alier-

und. haver begjært, al herpaa maalte raades Bod, da
det ellers vilde foraarsage Præstegaardens Ruin. Thi

give vi eder hermed tilkjende, at vi udi Anledning af

den fra- dig, Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen, her-
"

over indhentede Erklæring, allern. haver funden for

godt, at der imod eii saa gammel Indretning, som Al-

thingsstedet paa Island er, intet af Præsten paa Thing-

velle maa innoveres, saa at Vore Beljentere jo maa
benotte sig af det anordnede Sted til Græsgang for

deres Heste, og til at sætte deres Telter og Boder der-

paa, ligesom det kan være dennem beleiligst; saa maa
de og selv være deris Tofter og Boder raadige, naar

de dennem paa Althingsstedets Grund og paa egen

Bekostning have opsat. Men skulde Betjenternes eller

. andres Heste komme paa den anden Side af Aaen, og

der gjbre Skade paa Præstens Tune og Eng, da skal

Vedkommende derfor erstatte Skaden, som de den med
Præsten, enten i Mindelighed eller ved Retten paa lov-

h'g Maade, kan afhandle. Derefter I eder allerund.

haver at rette, og de Vedkommende til allerund. Ef-r
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1737. terretning at lilkjendegive. Befalendes &c. Frederiks-

26. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock-

sen, ang. Laiigmands - Embedets Naadsens - Åar

m. V. Frederiksberg den 26. April 1737. —
Publiceret paa Allhinget 1737, Althingsb. xviii, 5; Norske

Tegn. XXVII, 348^ - 349

Christian den Sjette éio. V. G. T. af din til Os ind-

sendte allerund. Forestilling, dat. den 30. Martii næst-

afvigt, have Vi ladet Os allerund. foredrage, at da for-

rige Laugmand for norden og vesten paa Vort Land

Island, Alexander Cbrislian Smithj in Aprili udi næstaf-

. vigte Aar havde frasagt sig Laugmands- Embedet
^

og

anholdt om at nyde samme Embedes Lon fra Anno

1735 til Anno 1736 forfalden, og du ved Skrivelse fra

Vores Geheimeraad i Vores Geheime-Gonseil, Kammer-

herre og Ober-Secretaire i Vores Danske Cancellie,

Os elsk. Johan Ludvig von Holstein, Ridder &c., blev

bekjendtgjort Vores paa samme Ansogning givne

allern. Resolution, al det med Lonnen for samme Aar

maatie beroe, indtil det erfaredes, om for"" Laugmand

Smith ved Tiltrædelsen havde taget den fulde L(5n el-

ler givet noget deraf til Enken, og at Laugmandstjene-

sten imidlertid skulde forvaltes af den Sysselmand, som

du dertil holdl dygtigst, haver du ved Skrivelse gjort

den Anstalt, at Sysselmanden Joen Jonsen, indtil en

Laugmand blev beskikket, Embedet skulde forrette, da

du siden af Amtmandens Beretning, samt af det ham

af Laugmands-Enkens Son
,
Sysselmand Joen Bendixen

tilskrevne Brev, haver erfaret, at Laugmand Smith og

bemeldte Sysselmand Joen Bendixsen paa Althingel

Anno 1735 have afhandlet deres imellemværende Naad-

sens-Aar angaaende, saa at du allemnd. formener det

billigt at være, al Laugmand Smith nod Erstatning for

det til hans Formands Enke givne Naadsens-Aar. Thi

give vi dig hermed tilkjende, at Vi, efter slige Om-
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• stændigheder, allern. have bevilget, at forrige Laug-

maDd Smith maa nyde Laugmandslbnnen og Tolden ^^^^
fra Anno 1735 til Anno 1736, hvorimod han til Laug-

^" "

Tnand Magnus Gisleson. som har været constilueret lil

J^t administrere Retten paa Althinget 1736, skal erlægge

20 Rd. , hvilket du de Vedkommende til allerund. Ef-

terretning haver at tilkjendegive. Dermed &c. Frede-

riksberg den 26, April 1737.

Rentekammer -Skrivelse til Amtmand La- 4. Mai.

frentz, ang. Indsendelsen af Sagefalds-Regnska-

ber. Khavn 4. Mai 1737. — Publiceret paa Althin-

get 1737, Allhingsb. Nr. 32, jevnf. 1740, Tillæg 1; Rentek.

Isl. og Færo. Copiebog 2005, Litr. G, Nr. 580.

Siden endeel Sysselmænd, uagtet de mange til

dennem gjorde alvorlige Erindringer, endnu continue-

rer at udeblive, saavel med deres Sagefalds-Regninger

i"or endeel forbigangne Aaringer, som den Rigtighed

cle til Landfogdens Antegnelser og extraherede Poster,

des Endelighed skal forskaffe, hvorved Landfogdens

Regnskaber saaledes opholdes, at samme ei udi rette

Tide til kongel. allern. Qvitlance kan vorde befordret;

saa, paa det slig Ophold saa vidt muligt kunde fore-

bygges, og Sysselmændene obligeres med den beho-

vende og saa ofte forlangte Rigtighed at indkomme,

ville Herr Amtmand fra Landfogden indhente en fuld-

kommen Efterretning om Alt, hvis saaledes til hans

Antegnelsers Afhandling hos Sysselmændene ere he-

roende, og dennem derefter til des hidsendelse en vis

Tid forelægge, og ifald sligt skulle mangle, da dennem
for saadan deres Efterladenhed en taalelig Mulkt af 2

Rbd. at paalægge; tbi ligesom Hans Majestet ''ved Resol.

af 26. Martii 1736, hvilken Herr Amtmand under 28.

April næstefter er communiceret, allern. haver bevil-

get, at enhver Syssehnand fra Sanct-Hans-Dag samme
Aar og indtil videre maa overlades de udi deres Bi-

slricter faldene uvisse Indkomster (forbrudte Hoved-
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eller Boeslodder, strandede Skibe og arvel5s Gods

alene undtagen) imod at de for alle deslige uvisse Ind-

komster aarligen udi den kongelige Cassa betaler en

vis Afgift, saa bor de og vigilere for, at den reste-

rende Rigtighed for Sagefaldet forderligst vorder aflagt;
>

i hvilken Henseende Herr Amtmand for de Boder, som

i saa Maade maatte falde, Landfogden hans Attest ville

tilstille, siden om slige Boder af vedkommende Rente-

skriver ved berbrte Landfogdens Regnskabs Antegnel-

ser vorder udsat. Udi det ovrige referere Vi Os til

Vores under 19. Martii 1735 til Herr Amtmand ergangne

Skrivelse, hvorefter han, ifald det ikke allerede skeed

er, fra de Sysselmænd, som in. anno 1734 fra Althin-

get er borteblevet, Aarsagen til saadan deres Udebli-

velse ville indhente, og for de deraf flydende Boder

Landfogden hgeledes, som ovenmeldt, hans Beviis at

meddele. Vi forblive &c. Rentekammeret den 4.

Mai 1737.

10. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- .

sen
5

ang. Præstekaldenes CoUation i Island.

Frederiksberg 10. Mai 1737 K — Publiceret paa

Althinget 1737 og trykt i Altliingsbogen s. A. Nr. xviii, 7;

Norske Tegn. XXVII, 357^-359; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl.

III, 496. Anm. b.
.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Os er allerund.

bleven refereret en din allerund. Memorial af 'tG**^ Aprilis

næstafvigt, hvorved du, ifdige Vores lil dig allern. er-

gangne Befaling af 14. Oktobris 1735, at indhente den

fornodne Oplysning ang. Præstekaldenes Collation paa

Vort Land Island, og hvorpaa Amtmanden den sig der-

til formenende Rettighed grundede, m. v., allerund.

indsender sex Documenter, hvilke dig fra begge Bi-

skopperne og Amtmanden ere tilstillede, hvoraf de

tvende fSrsle ere Designationer paa Præstekaldene i

') Keskr. 29. Januar 1740, 11. Mai J78T og 2. Decbr. J791.

4737.

4. Aiai.
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l>egge Stifterne, tilligemed deres Indkomster, og det <737.

tredie Copie af de tvende Kongl. Anordninger om 10. Mai.

Præstekaldenes Collation paa Island , dalerede Si*^"""*"""^*^

Martii 1563 og Martii 1595, livorpaa Amtmandens

og Formænds Collationer sig til Dato skal have fun-

deret. — Og som du derhos allerund. forestiller: 1)At

endskjondt Amtmanden efter fornævnte Kongl. Anord-

m'nger har fundet sig anlediget, paa samme Maade som

hans Formænd, at conferere adskillige Præstekald paa
r -

Island, saa erfares det dog, at saadanne Vocationer

allerede fra lang Tid af ikke have strækkel sig til

videre end til de middelmaadige og ringeste udi den

tredie og fjerde Glasse af de i fornævnte Designalioner

specificerede Præstekald, og skulde det have hændet

sig , at de bedre Kald ligeledes af Amtmanden ere

blevne collationerede , saa ere dog Goilationerne ge-

trjeenligen indsendte lil allern. Gonfirmation, og Ved-

kommende derpaa med Bestallinger bleven forsynede;

men de udi Designationerne saa kaldede specificerede

Hoved -Kald altid at være scigte igjennem Vores Can-

ceUie, og ved korigelig allern. Resolution, bortgivne;

til hvilke Hovedknld, saavel som de i Designationerne

saa kaldede bedste maadelige, fornemmeligen er bleven

reflecteret paa dem, der havde studeret her ved Uni-

versitetet og sustineret Examen Theologicum, hvorom

ogsaa en kongelig Anordning til Landet er udgiven,

de dato 11. Martii 1633. — 2) At ifald det maatte be-

hage Os, at lade det med Kaldenes Goilation (Hoved-

kaldene undtagen) forblive derved , at de i Island,

uden Vedkommendes derom til Os gjorende Ansog-

ning, maatte gives og udstedes, i Henseende til, at

undertiden 2 Aar og vel længere Tid kunde bortgaae,

forend Vores allern. Resolution paa de indsendende

Ansdgninger om Vocationerne kunde blive Vedkom-

mende i Landet bekjendl, og den til Vacancen antagne

Person af Biskoppen ordineret og i Kaldet indsat,

hvorover det imidlertid maatte skee, at Kirkeljenesteu
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^737. blev fors5nit, og Præslegaarden (illige med Kirken og

10. Mai. de derlil henlagte Inventarier af Qvæg og andel mere

bleve ruinerede og forkomne, eftersom Nabopræsterne,

foi'mcdelsi store Fjelde, Elver og mange inipraclicable

Veie , ikke kan bol jene de i saa lang Tid vacante væ-

rende Præstekald, og Kaldenes ringe hidkomster ikke

formaaer at underbolde En, som i Vacaneens Tid kunde

forrette Præste-Embedet, eller med Kirken, Præstegaar-

den og Inventarium, have Tilsjun: saa holder du at

være fornoden, at Biskopperne, enhver i sil Stift, med
Amtmanden concurrerede, og drog fælles Omsorg for,

at faae de vacante Kald, det fcirste og bedste mueligt

være kunde, igjen med Præster forsjunede, saa at der

af Amtmanden maatte reflecteres paa dem, der havde

Biskpppens Attest om deres Lærdom , Forhold og Lev-

net, hvilken Attest i den af Amtmanden derpaa ud-

stedende CoUation at kunde inddrages. — 3) At der

til de ringe og fattige Kald, som ingen ellers vilde

soge, maatte tages af de fra Domkirkernes Skoler di-

mitterede Sludiosis, som have nydt fri Skolegang, med
Forsikkring, at kunde efter nogle Aars Forlob befordres

til bedre Kald, om de holdte sig skikkehge og fandtes

derlil bekvemme, med hvad videre du Os derved

^ allerund. haver forestillet. Saa give Vi dig hermed

V lilkjende, at Vi, efter slig af dig foredragne Beskaffen-

hed, allern. ville, at del fremdeles dermed efter samme

dit allerund. Forslag skal vorde forholdet*, til hvilken

Ende Vi under denne Dags Dato allern. haver befalet

Biskopperne paa Vort Land Island, hver for sig aarlig

til Amtmanden at indsende Lister paa de fra Domkir-

kernes Skoler dimitterede Sludiosis, med Attest derhos

om enhvers Lærdom, Levnet og Forhold, af hvilke de

bekvemmeste kunde employeres til de vacante ringe

Kald, med Forsikkring om Forfremmelse til bedre Kald,

efter nogle Aars Forlob, om de holde sig skikkelige og

fandtes dertil bekvemme. Saa have Vi og allern. be-

falet Biskopperne, at forfatte ny Fortegnelse over Kai-
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denes Indkomster, fifter deres nuværende Tilstand og 1737.

Beskaffenhed, 02 samme til Vores Danske Cancellie ^^^77^
' ^ 10. Mai.

indsende, og naar samme Designationer fra Biskopperne

over Kaldenes Indkomster indkommer, ville Vi lade dig

dem tilstille, for derover at indhente din allerund. Fore-

stillingj hvorvidt Bestallingsbrevene skulle hetales eller

gratis forundes. Desligeste have Vi og under denne

Dags Dato allern. befalet Amtmanden, al concurrere

med Biskopperne, og drage fælles Omsorg for, at faae

de vacante Kald i^'en med Præster forsjunede, saaledes

som du af hosfolgende Gopier af samme Vores saavel

. til Biskopperne som til Amtmanden allern. ergangne

Reskripter selv udfdrligere kan see og fornemme. Der-

efter du dig allerund. kan vide at rette. Befalendes

&c. Skrevet paa Vort Slot Frederiksberg den 10. Maji

- Anno 1737.

Reskript til Biskop Jon Arnason til {Skal- 10. Mai.

holt, ang. Præstekaldenes Collation m. v. Fre-

deriksberg 10. JMai 1737. — ^ekjendtgjort i Syno-

dalforsamlingen for Skalholt Stift 1737. — Norske Tegn.

XXVII, 354''-356
;
Fogtin. IV. 1, 468-469.

Christian den Sjette &c. Y. B. T. Eftersom Vi udi

Anledning af en til Os fra Vores Stiflbefaiingsmand over

Vort Land Island, Os elskelig ilenrich Ocksen, ifblge

Vores til ham allern. ergangne Befaling om at indhente

fornoden Oplysning angaaende Præslekaldenes Collation

paa bemeldte Island, indkommen allerund. Relation og

Erklæring, allern. haver fundei for godt, at lade det frem-

deles med Kaldenes Collation (Hovedkaldene undtagen)

forblive derved, at de i Island, uden Vedkommendes

derom til Os gjc)rende Ansogning, maatte af Amtman-

den gives og udstedes, i allern. Henseende til, at

undertiden tvende Aar 02: vel længere Tid kunde bort-

gaae, forend Vores allern. Resolution paa de indsendende

AnsOgninger om Vocationer kunde blive Vedkommende

i Landet bekjendt, og den til Vacancen antagne Person
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n37. af Biskoppen ordineret og i Kaldet indsat, da detimid-

10. Mai, lertid kunde skee, at Kirketjenesten blev forsomt, og

^"""^Præstegaarden tilligemed Kirken og de dertil henlagte

Inventarier af Qvæg og andet mere bleve ruinerede

og forkomne, eftersom Nabopræsterne, formedelst store

Fjelde, Elve og mange impracticable Veie, ikke skal

kunne betjene de i saa lang Tid vacante værende

Præstekald, og Kaldenes ringe Indkomster ikke for-

maaer at underholde En, som i Vacancens Tid kunde

forrette Præsle- Embedet, eller med Kirken, Præste-

gaarden og Inventarium have Tilsjun. Saa er nu her-

med Vores allern. ViHie og Befaling, at du, for saavidl

det dig allern. anbetroede Stift angaaer, med Amtman-

den paa bemeldte Vort Land Island concurrerer, og

fælles Omsorg drager for at faae de Vacante Kald, det

fcirste og bedste mueligt være kunde, igjen med Præster

forsjunede; til hvilken Ende du aarlig til Amtmanden

haver at indsende Lister paa de fra Domkirkernes

Skoler dimitterede Studiosis, med Attest derhos om

enhvers Lærdom, Levnet og Forhold, af hvilke de be-

kvemmeste, som have nydt fri Skolegang og opnaaet

sine fulde Aar efter Loven, kunde employeres til de

vacante ringe Kald, med Forsikkring om Forfremmelse

til bedre Kald efter nogle Aars Forlob, om de holde

sig skikkelig og fandtes dertil bekvemme, hvorom Vi

ligeledes under denne Dags Dato allernaad. haver re-

scriberet Amtmanden, Os eiskel. Joachim Laufrents,

' samt at han skal reflectere paa dem, der have Biskop-

pernes, enhver for sit Stift, deres Attest, om samme

Studiosi Lærdom, Forhold og Levnet, hvilken Attest Vi

og allern. haver befalet ham at inddrage udi don af

• ham derpaa udstedende Collalion, saaledes som samme

Vores allern. ergangne Reskript til Amtmanden videre

indeholder og befaler, hvoraf dig herhos en rigtig Go-

pie tilsendes; og er saa i det ovrige hermed Vores

allern. ViUie og BefaUng, at du for det dig anbetroede

Stift forderligst forfatter en ny Fortegnelse over Kai-
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(lenes Jndkonisler, oJler deres nuværende Tilstand og 1737.

Beskaffenhed, og samme li] Vores Danske Cancellie ^Ti^^TT
. 10. Mai.

indsender \ Og indbcreltes Os ellers strax allerund.,

at du dette Vores allern. Reskript haver bekommet.

Dermed &c. Frederiksberg den 10. Maji 1737'-^.

Reskript til Amtmand Lafrentz, ang. Præste- lo. Mai.

kaldenes CoUation. Frederiksberg den 10. Mai

1737. — Publiceret paa Althinget 1738 og indfort i AI-

thingsb. s. A, Kr. 12. 2; Norske Tegn. XXVII, 356—357;

Finn. Joh. Hist. EccL Isl. III, 498. Anm. a.

Christian den Sjette &c. V. N. T. Eftersom Vi

udi Anledning af en til Os fra Vores Sliftbefalingsmand

over Vort Land Island, Os eiskel. Henrik Ocksen, ifolge

Vores til ham allernaad. ergangnc*Befaling om at ind-

hente fornoden Oplysning angaaende Præstekaldenes

Goliation paa bem*^ Island, indkommen allerund. Rela-

tion og Erklæring, allern. haver fundet for godt, at lade

det fremdeles med Kaldenes Collation (Ilovedkaldene

undtagen) forbhve derved, at de i Island, uden Ved-

kommendes derom til Os gjcirende Ansogning, maatte

af Amtmanden gives og udstedes, i allern. Henseende

til, at undertiden tvende Aar og vel længere Tid kunde

bortgaae, fdrend Vores allern. Resolution paa de ind-

sendende Ansøgninger om Vocationerne kunde blive

Vedkommende i Landet bekjendt, og den til Vacancen

antagne Person af Biskoppen ordineret og i Kaldet

indsat, da det imidlertid kunde skee, al Kirketjenesten

blev forsomt, og Præstegaarden tillige med Kirken og

de dertil henlagte Inventarier af Qvæg og andet mere

bleve ruinerede og foi-komne, eftersom Nabopræsterne,

formedelst store Fjelde, Elve og mange impracticable Veie,

ikke skal kunne betjene de i saa lang Tid vacante

værende Præstekald, og Kaldenes ringe Indkomster

') Reskript 29. Januar 1740.

») Ligelydende Reskript udgik til Biskop Stein Jénsson tilHolum.

De h^r befalede - Specificationer see ovenfor S. 260—268.
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1737, ikke formaae at underholde een, som i Vacancens Tid

kunde forrette Præste - Embedet , eller med Kirken,
0. Mai. '

'

Præstegaarden og Inventarium have Tilsjun. Saa er

nu hermed Vores allern. Villie og Befaling, at du med

Biskopperne der paa Island, forsaavidt det enhvers

allern. anbetroede Stift angaaer, concurrerer, og fælles

Omsorg drager for, al faae de vacanle Kald, del fbrsle

og bedste mueligt være kunde, igjen med Præster for-

synede ; til hvilken Ende Biskopperne under denne

Dags Dato, enhver for sig, ere allern. befalede til dig

at indsende Lister paa de fra Domkirkernes Skoler

dimitterede Studiosis, med Attest derhos om enhvers

Lærdom, Levnet og Forhold, af hvilke de bekvemmeste,

som have nydt fri Skolegang, naar de have opnaaet

deres fulde Aar efter Loven, kunne employeres til de

vacante ringe Kald, med Forsikkring om Forfremmelse

til bedre Kald efter nogle Aars Forlob, om de holde

sig skikkelig og fandtes dertil bekvemme. Og haver

du .saa at reflectere paa dem, der haver Biskoppernes

Attest, hver for sit Stift, om deres Lærdom, Forhold

og Levnet, hvilken Attest du og haver at inddrage udi

den af dig derpaa udstedende Goliation. Derefter du

dig allerund. haver at rette, og tilskikkes dig herhos

Gopie af fornævnte Vores til Biskopperne derom er-

gangne Reskript; saa indberettes Os ellers strax aller-

underd., al du dette Vores allernaad. Reskript haver

bekommet. Befalendes &c. Frederiksberg denlO. Maji

Anno 1737.

31. Mai, Forordning ang. Odelsret til HovedboL Fre-

densborg 31. Mai 1737. — Ildce publiceret i Island,

men optaget med Hensyn til For. 2G. Mai 1752 og den efter

1771 indforte norske Odelslovgivning. Siell. l\eg. 56, 411;

Original-Aftryk hos HopfTner; Qvart-Forr. 1737-1738, S. 74-

76; Schou III,. 292-293.

Forordning, anlangendc hvorledes den Norske Lovs

5te Bogs 2det Gap. 63 Art. efterdags skal forstaaes.
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Vi Christian den Sjette dc. G. A. V. , at eftersom 1737.

Vi ere komne i Erfaring, hvorledes Vores Norske Lovs 31. Mai.

5te Bogs '2det Cap. 63 Art., som byder: Om Faderen

lader Odels-Gods eller andet Jordegods efter sig, da

viger ældste S(5n til Hovedbcillet og Aasædet &c. Er

ingen Son, da viger ældste Scins Son eller anden

Sonnescin, som næst er, til Hovedbollet. Er ingen

Sonneson til, da eier ældste Daalter Hovedballel &c.,

skal give Anledning til adskillige Odels -Processer udi

Vorl Rige Norge, hvorudi der befindes at være dcimt,

snart for, og snart imod den yngre levende Son, naar

han med den ældste afdode Sons S5n om Hoved-

bbllet er kommen i Trætte, hvilken Ulighed skal reise

sig deraf, at Lovens foranforte Ord synes at medfore,

at den ældste levende Son skulde have Hovedbollet,

enten hand havde een ældre Broder dcid, eller ikke,

og al ingen Sonnescin derpaa kunde prætendere, fiir-

end ' ingen Son mere var til. da dog den ældgamle

Arvegangs-Maade udi Vort Rige Norge haver været, at

i ^eldste afdode Stins Sted træder hans S(5n, og ei

hans efterlevende Broder, til Hovedbollet, hvilket og

saaledes af adskillige uf Vores Kongelige Forfædre udi

de af dennem i Vort Rige Norge udgivne Love er fast-

sat og befalet; da, paa det at deslige Odels-Processer,

hvorved Vore kjere og troe Undersaatler udarmes, kan

forekommes, have Vi allernaadigst funden for godl at

byde og befale, saasom Vi og hermed byde og befale,

at forbemeldle Vores Norske Lovs 5te Bogs 2det Gap.

63 Art. efterdags saaledes skal forstaaes, at, om Fa-

deren lader Odels -Gods eller andet Jordegods efter

sig, da viger ældste Son til Hovedbollet og Aasædet

&c.; er ældste Son ei til, da viger ældste SOns Scin,

eller anden Son, eller Sonneson, som næst er, til

Hovedbollet. Hvorefter alle og enhver Vedkommende

sig allerunderdanigst haver al rette og- forholde. Og

haver Vores Statholder i Vort Rige Norge, samt Grever,

Stiftbefalingsmændj Friherrer, Amtmænd, Laugmænd,

//. B, 19
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1737. Præsidenter, Bori^emestere og Raad, Foiider og alle

S^^AlaT ^'^^^^^^j **'^*^ denne Vores Forordning, under Vores Gan-

cellie-Segl, tilskikket vorder, at lade den paa Jjeht^rige

Steder, til Alles Efterretning, strax læse og forkynde.

Givet paa Vort Slot Fredensborg den 31.Maji. Anno 1737.

i

3. Juni. Kongelig Resolution ang. Grændserne af Sndnr-

Mnla- Syssel. Fredensborg 3. Juni 1737. —
Rentek. ISorske Relat og Resol. Prot. 19, Nr. 47,

Vi bevilge allernaadigst, at Halgrimer Thorlacius

maa beskikkes til at være herefter Sysselmand over

den (:)stre Deel af Skaptefjelds Syssel,^ imod at han

betaler den sædvanlige Fæste og for Afgiften præsterer

nciiagtig Gaution, og folger den for hannem opsatte

Bosialling herved underskreven iaien tilbaee; men den

hden Deel af Mule Syssel, soni han hidindtil haver

betjent, ville Vi allernaadigsL lil den anden eller mid-

dclste Deel af samme Syssel^ hvorfra den i forrige

Tider skal være separeret, nu igjen skal henlægges,

saa at disse tvende Dele herefter af een Sysselmand,"

som den syd re Deel af Mule Syssel, skal be-

tjenes. Fredensborg Slot den 3. Jnnii Anno 1737.

12. Juli. Plakat og Forbud, at Messing -Plader og

andet uforarbeidet Messing, samt Messingtraad,

ikke udi Danmark og Norge fra fremmede

Steder maa indfores^, og at gammelt Kobber

og Messing her fra Rigerne til fremmede Steder

-ikke maa udfores. Fredensborg 12. Juli 1737. —
Bekjendtgyort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1738,

General Land-Oecon. 05 Conim. Coll. «Forordninger». Qvart-

Forr. 1737—1738, S. 81—82; Rubr. hos Schou III, 293.

') Istedonfor Skuli jMagnnsson, som ved Resol. 14. Marts f.

A. var befordret til SUagafjords Syssel.

^) Undtagen fra Frederiksstad i Slesvig.
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Forordning anlangende Delinqnenters Henret- ^'^s^-

telse og deres henrettede Legemers Begravelse. ^ ^"g"^*

Fredensborg den 9. August 1737,i — Denne

Forordning er udgiven for Danmari« og Norge, og ikke publi-

ceret i Island, men optages her i Henhold til For. 24. Januar

1838. — Sjell. Reg. 56, 479*—480 ;
Original-Aftryk hos Flopffner

;

Qvart-Forr. 1737— 1738, S. 87—38; Schou III, 294—295.

Vi Christian den Sjette de. G. A. Y.' at eftersom

Vi ere komne i Erfaring, hvorledes Delinquenter, som,

formedelst en eller anden forovet Misgjerning, efter

Loven dcimmes til at miste Livet, ofte, uden nogen

Forskjel, blive domte, snart at miste Hovedet med Sværd,

og snart at miste det ved Oxe; da, paa det at det

hermed, saavel i Henseende til Exsecutionen, som og

lil de henrettede Delinquenters Legemers Begravelse,

paa en uniform Maade i begge Vore Riger, Danmark

og Norge, herefter kan forholdes; saa haver vi aller-

naadigst funden for godt at anordne og befale, saasom

Vi og hermed anordner og befaler, at de, som efter

Loven dommes alene at miste Hovedet, skal ogsaa

alene med Sværd henrettes, og deres Legemer, efter

Henrettelsen, altid i Kirkegaard, uden nogen Ccremonie,

begraves. Men de Delinquenter, som, efter Loven og

deres Misgjerningers Beskaffenhed, dommes, enten at

henrettes med Oxe, ellor, foruden at miste Hovedet,

dommes ogsaa, at Hovedet, eller Hovedet tillige med

Haanden, skal sættes paa en Stage, skal, uden saa

skeer, at Vi, efter allerunderdanigst gjorcnde Ansøg-

ning, derudinden allernaadigst dispenserer, ved Nal-

manden nedgraves ved Galgen, eller paa de udenfor

Byerne værende Rettersteder. Thi byde Vi hermed og

befale Vores Statholder i Vort Rige Norge, samt Grever,

Stiftbefalingsmænd
,

Friherrer, Biskopper, Amtmænd,

Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemeslere

og Raad, Fogder og alle Andre, som denne Vores For

O For. 21. Oktbr. 1T91.

19*
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1737. ordning under Vores Cancellie-Segl iilskikket vorderj

Q^^AugusT
behiirige Sleder, til Alles Efterretning,

strax lader læse og forkynde. Givet paa Vort Slot ,

Fredensborg, den 9. Augusti Anno 1737.

I

26 August. Forordning ang. Forskud til det almindelige

Magazin. Fredensborg 26. August 4737. —
Publiceret paa Althinget 1738, og indfort i Altiiingsbogen s. A.

Nr. 20i ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skal-

holt Stift 1738. General Land-Oecon. og Con\m. CoU. "For-

ordninger«. - Dansk ogTydsk i Qvart-Forr. 1737—1738, S. 91—
95; Schou III, 295. — Det paalagte Forskud, 107u af alle Gager

og Pensioner i Civil-Etaten, paa 50 Rd. eller derover, skulde

' efter ly-i Aar erstattes med Varer fra Magazinet.

i.oktbr. Patent ang. Oprettelsen af General -Kirke-

Inspections-CoUegium. Fredensborg 1. Oktober

1737,1 — Dette Lovbud, — hvis fuldstændige Titel er:
'

„Patent, anlangende at HansKongl. Majestæt allernaadigst har

funden for godt at anordne en General-Kirke-lnspection, som

bestaiiaig skal have Opsigt med Kirken og Geistligheden" —
er ikke publiceret i Island. — General-Kirke-Inspections-Colle-

giet har i Begyndelsen kun behandlet danske og norske Sager,

og forst 1740 begyndt at tage sig af de islandske. — Sjell.

Reg. 56, 505 •'-508; Original -Aftryk hos Hopffner; Qvart-

Forr. 1737—1738, S. 100-105; Schou III, 296-299.

23. Novbr. Forordning om en vis og bestandig Agio paa

Croner imod Courant-Mynt. Frederiksberg den

' 23. Novembr. 1737. — Almindeligt Lovbud, men ikke
^

publiceret i Island. Rentek. Danske Exped. Prot. 44, 203—206;

Original-Aftryk hos Hdpffner; Dansk ogTydsk i Qvart-Forr.

1737—1738, S. 132-135; Schou III, 301-302.

Vi Christian den Sjelle &c. G. A. V. Saa

have Vi allern. funden for godt, en vis og bestandig Agio

paa Croner at sætte, saasom Vi og hermed alvorligen byde

J Ophæv, ved Reskr. 28. Oktbr. 1791.
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og befale, al enhver Crone efterdags skal gaae og gjælde 1737.

imod Courant for tredsindstjuge og otte Skilling; eri 23. JVovbr.

halv Crone for tredive og fire Skilling, og en Crone-"'^

Mark for sylten Skilling \ — — Dog ville Vi allern..

at herved ei nogen Forandring udi Vores Oresunds-

Told og andre ved Vore Toldsteder faldende Intrader

skal skee, men samme fremdeles, som hidindtil, at be-

regnes udi Specie, og i dets Mangel med 12 Sk. pr.

Rigsdaler til Groner; ligesom Vi og allern. ville', at alle

Gontracter, Obhgationer og andre Forskrivninger, som

ere stilede paa Groner, fremdeles skal forblive udi deres

fulde Vigueur, og med Groner betales. Givet

paa Vort Slot Frederiksberg d. 23. Novembris Anno 1737.

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen, ^ 738.

ang. Jurisdictionen paa Althinget. FrederiksbergJ^^;^^!!!^^

' 24. Januar 1738. — - Publiceret paa Althinget 1738 og

indfort i Althingsbogen Nr. xii, 1. — Norske Tegn. XXVIII,

13-14; Fogtra. IV. 1, 541—542.

Ghristian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Magnus

Gisleson, Laugmand Ibr sOnden og osten paa Vort Land

Island, for Os allerund. haver ladet andrage, at naar

Slagsmaal ogKlammerie indfalder paa Althinget imellem

Betjenterne og Andre, skal Laugthingsretten overiles

nied deres da begyndende Processer, som de ind-

stævner directe for Laugthingsretten, uden at fore Vidner

eller indhente Dom fra Underretten, beraabende sig

paa en gammel Praxis, at hvad som paa Althinget pas-

serer, skal paa Althinget d(3mmes, da dog saadan Om-

gang strider imod Vores Norske Lovs Formalitet, som
•

i Vort Land Island til allerunderd. Efterlevelse er paa-

buden, hvorfore han allerund. haver udbedet sig Vores

allern. Decision: om de Sager, som paa Althinget kunde

forefalde, hvad enten at Thingfred kunde brydes, eller

de Vores Interesse i nogen Maade kunde concernere,

•) Kongel. Resol. li. Mai 1750.
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i 738. skal direcle for LauglhingsreUen strax indstævnes, eller

T"*?"^*^ for den ordinaire Underret forst paakjendes; da, saasom

Vi allern. have befalet, at Vores Norske Lov, saavidt

Processernes Drift og Maade angaaer, paa Island skal

folges, og de paa Althinget fra alle Kanter af Landet

forsamlede Beljenlere, Folk og Almue, for den Tid af

14 Dage, de sig der opholde, ligesom Gjæster og Frem-

mede er at ansee, — saa give Vi dig hermed tilkjende,

at Vi, efter din herom indhentede Erklæring, allernaad.

have funden for godt, at de Sager, som sig paa Althinget

. maatte tildrage, og kunde agtes at stride imod den

Fredsommelighed, Skikkelighed og Ærbarhed, som bor

vises paa saadant Sted, hvor Vores Tjeneste saavel ved

de der holdende Retlers Adminisiralion, som i andre

Maader og Tilfælde forrettes, skal, som for en Gjesteret,

af den ordinaire Underdommer, i hvis District og Syssel

Althingsstedet er beliggende, foretages og behandles.

Derefter du dig allerund. haver at rette, og Vedkom-

mende dette Vores allern. Reskript til allerund. Efter-

retning lade bekjendtgjore* Dermed &c. Frederiksberg

den 24. Januurii 1738.

t. Febr. ForordniDg om Pantebogers og de deraf givende

Extracters tilforladeligere Indrettelse og Behand-

ling efterdags. Frederiksberg Slot d. 7. Febr.

1738. — Ikke pubhceret i Island. I Rentekammerets Skri-

velse til Cancelliet 14. Mai 1811 (Rentek. Copieb. 1, 569) bi-

falder det førstnævnte Collegium Cancelliets Plan, at ordne

Skjode- og Pantevæsenel i Island overeensstemmende med

For. 7. Febr. 1738, men overlader Udforeisen deraf til

Cancelliet; delte Collegium forlanger Betænkning om Sagen af

daværende Stiftamtmand i Trondhjem, Grev Trampe, i Skriv.

1. Juni 1811 (Norske Depart. Copieb. Nr. 1067), men derved

synes Sagen at være stillet i Bero. See For. 24. April 1833. —
Siell.Reg. 56, 615''~620; Original-Aftryk hosHopffner; Qvart-

Forr. 1738, S. 14—22; Schou 111, 308—314.
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Reskript til Stiftbefaliiigsmand Henrik Ocksen, 1738.

ang. en Præste-Enkes Deeltagelse i Emeritpræste-

Peoge. Frederiksberg 7. Februar 1738. —
Norske Tegn. XXVIII, 26.

Christian don Sjelle &c. \^ G. T. Vi have hidoL

Os af eii fra Margrclha Elizabelha Boyens, boende paa

Hciysestad paa Vort Lånd Island, indkoiiunen Memorial

allerund. foredrage, at hun i 19 Aar har været Enke

efter eu der afdod Provst Olaver Pedersen, og at hun

i al den Tid liar levet i stor Fattigdom og intet haft

(W Subsistenccj uden hvis hendes afdode Mands Suc-

cessor af sin gode ViUie har forundt hende, bestaaendc'

derudi, at beboe en af Præslegaardens Jorder fri hendes

Livstid, hvorfore hun allerund. haver begjert, at Vi, paa

det at hun ikke skulle crepere af Mangel paa Livs-

Ophold, allern. ville forunde hende noget Tillæg, enten

af de til fattige emeriterede Præster, af hvilke hun for-

mener nu ingen at være i Stiftet, deputerede Jorder i

Oslfjord, eller af den Gonlribution, som gives af Præste-

kaldene. Men som det af den fra dig herom indhentede

Erklæring erfares, at Jordene i Ostijorden ikke, sonv

hun beretter, skal være deputerede til fattige emeriterede

Præster, men til Hjelp for Præsier, som have de riiige

Kald, ligeledes at hun tager Feil derijdi, at der i Skal-

holt Stift nu ingen Præster skulle være, der nyder Deel

i den Contribution. som til fattige emeriterede Præster

af de bedste og mest formuende Kald i Stiftet aarlig

indsamles, saasom der i næstafvigte Aar skal have været

9 saadanne Præster, som deels skal være spedalske,

deels i andre Maader syge og sengeliggende, eller og

vanfore og ganske fattige. Saa give Vi dig hermed

tilkjende, at siden SuppUcantinden, efter den af dig om

hende indhentede Efterretning, skal være aldeles ynk-

værdig og elendig, Vi efter dit allerund. Forslag allern.

have bevilget, at hun ved Ligningeii og Distributioner

af den aarhge Indsamling, som i allerund. Folge af de
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1738. kongel. allernaad. Befalinger af 14. Februarii 1705 og

7 Febr"
^^^^ ^^^^ i'^itligc og vanfore Præsier er henlagt,

maa antegnes, og hende, efter forefindende Beskaffenhed,

noget vorde tildeelt. Derefter du dig allerund. haver

at rette, og denne Vores allej'n. Befaling Biskoppen over

Skalholl Stift lil allerund. Efterlevelse at lade bekjendl-

gjore. Befalendes &c. Frederiksberg d. 7. Februarii 1738,

14. Marts. Reskdpt til Biskop Jon Arnason lil Skalholt,

ang. Oplæsningen af de forbudne Led. Frederiks-

berg 14. Marts 1738. — Publiceret i Synodal forsam-

,
lingen for Skalholt 1738. — Norske Tegn. XXVIII, 53; Rubr.

hos Fogtm. IV. 1, 555.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Ved en din ind-

kommen allerund. Memorial af 30. Julii næstafviglc Åar

haver du allerund. indberettet, at Vores allem. Befaling

af 18. Januarii næslforhen var dig iilhænde kommen,

ang. ai gjSre den Anstalt i det dig allern. anbetroede

Stift, at Præsterne eengang om Aaret oplæser af Præ-

dikestolene for Menighederne hvilke de forbudne Grader .

ere, hvorudi ei dispenseres til noget Ægteskab, men

efter Store-Dom og Loven henregnes til Blodskam, at

derved kan forbrydes Livet, med videre samme Bc-

lah'ngs Indhold, og at du strax derom haver gjort den

behorige Anstalt; men som du derhos allerund. haver

fremsendt tvende Goncepler, det ene efter den Norske

Lov og Christen-Ret af dig forfattet, om de forbudne

Grader, som af Præsterne paa Prædikestolene skulle

oplæses, og det andet efter Recessen, hvorudi alle de

forbudne Grader ere noie opregnede
,
og du derved

allerund. foresporger dig 6m, hvilket af samme Con-

cepter Præsterne skulle vedblive af Prædikestolen at

oplæse, med videre samme din Forestillings Indhold;

saa give Vi dig derpaa hermed allern. til Svar, at Vi

allern. ville, at det skal forblive ved ovenbemeldte til

-dig ergangne allern. Befaling, den du haver at holde

t
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dig alleruud. efterretlig. Og indberettos Os allenind., 1738.

at dette Vores allern. Reskript er die; tilhændekoramen. T^^T*"
14 Msrts

Befalendes &c. Frederiksberg den 14. Martii 4738.

Reskript til Biskopperne i Danmark og Norge, 9. Mai,

ang. Geistliges Leiermaal. Frederiksberg 9. Mai

1738 ^ — Dette Reskript findes ikke at være sendt til de

islandske Biskopper, og er heller ikke publiceret i Island, men

er dog blevet der anvendt, jfr. ogsaa For. 9. Juli 1745 og For,

24. Januar 1838 § 12. — Siell. Tegn. LXX, 661; Uddr. hos

Foglm. IV. i, 579-580.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom det,

uden al Modsigelse, vilde foraarsage ikke liden Anstod

og Forargelse, om der, efter de til Os nu paa nogen

Tid oftere end tilforn fra Studentere, ja endog under-

liden fra Præster, indkomne allerund. Ansogninger, om

Dispensationer, formedelst deres Hustruer ere komne

for tidlig i Barselseng efter deres Bryllupper, allern.

blev accorderet enhver Supplicant i slige Tilfælde, uden

Forskjel, Vores allern. Opreisning, da det med al Foie

kan kræves af dem, som enten allerede ere eller agte

at blive Lærere i Guds Kirke og Menighed, eller Sko-

lerne, at de h'6r være ubesmittede af de Synder, som

baade henhore til Kjodets aabenbare Gjerninger, og

derhos ikke kan skjules. Thi give Vi dig hermed til-

kjende, at Vi, efter slige Skandaler herefter at hæmme
og hindre, allern. haver funden for godt, at angaaende

saadanne Ansogninger, saavel fra Præster som fra Stu-

dentere, eflerdags saaledes skal forholdes: 1) Skaldet

med Præsterne, som sig imod Guds og Vores allern.

Lovs 2. Bogs 11. Gap. 13. Art. hrseer^ herefter simpli-

citet have sit Forblivende ved Loven. — 2) Angaaende

Studentere eller Andre, som have forseet sig med Leier-

• maal, og agte at s(5ge Præste- eller Degne- og Skole-

Kald, da skal: a) Loven forsaavidt stricte folges, og

') Althings-Resol. 30. Juni 1629; Reskr. 10. Dec. 1046
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1738. ingen al" liein lillades at sOgo Opreisning for end de

9. Mai. 2 Aar, som Loven befaler, ere forbi; b) skal slig Op-

reisning aldrig gives Nogen, som har besovet den,

som ham som Informator, Skoleholder, Galechcla eller

i andre Maader til Underviisning har været betroet^,

enten huu maalte være af rige eller fattige Folk, og

enten de siden koiji tilsammen i Ægteskab eller ikke,

3) Naar de '2 Aar, som oven er meldt, ere cxspirerede,.

skal enhver Student eller Andre, som ellers underd.

vil sOge Vores allern. Dispensation, for at maa admit^

teres til Præste-, Degne- eller Skole-Kald, uanseet at

han, som for er meldt, sig har forseet, forskaffe og

medbringe Beviis: a) at han sig ei har forseet i de

forbudne Leed, ei heller med Nogen, som ham til Under-

viisning har været betroet, saa og ei heller mere end

den. ene Gang; b) om han havde ægtet den Person,

med hvilken han havde syndet, eller ikke; c) om hans

(ivrige Forhold for og efter den Tid, men især om hans

oprigtige Omvendelses-Prover, hans Christendom, Gaver

og andre Omstændigheder. — Udi det Ovrige er det

Vores allern. Villie og Befaling, at du ved Girculaires

Skrivelser til alle Provster udi det dig allern. anbetroede

Stift g^jcirer dennem denne Vores allern. Resolution be-

kjendt, samt tilholder dem: Prajsternc og de Ovrige

Geistlige i enhvers Provstie det samme at tilkjendegive,

paa det Ingen, som det kan vedkomme, skal have sig

med Uvidenhed herefter at undskylde. Derefter du dig

allerund. haver at rette, og indberettes Os af dig, al

du dette Vores allern. Reskript haver bekommet. Be-

falendes &c. Frederiksberg den 9. Maji 1738-.

') For. 9. Juli J74o.

^) Reskr. af s. D. til Geheinieraad og Ober-Secreterer Joh.

Ludv. V. Holstein meddeler «lil liekjendtgjorolse for ved- ,

kommende Betjentere udi Vores Danske Cancellie» de i

ovenstaaende Reskript indeholdte Bestemmelser, samt at

Kongen havde besluttet i de forste Tider aldeles ingen
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Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Lafrentz, ^38.

at erindre om Varenes Tilvirkning og om Flittig- lo. ftiai.

hed. Khavn 10. Mai 1738. - Publiceret paaAIthin-

get 1738 (Althingsb. Kr. 12, 5). — Rentek. Isl. og Færo.

Copieb. 2006, Litr. H, Kr. 83.

Ligesom Directeurerne for det islandske Goiiipagnie

efter den dennem meddelte kongel. allern. Octroye ere

forbundnej Indbyggerne udi Landet med saa mange

gode og dygtige Kjobmandsvare at forsjune, som de

til deres Lives Ophold, samt Fiskeriets Fortsættelse,
.

behover; saa bcir og Almuen derimod deres Uldengods

forsvarlig efter Taxten virke og forarbeide, samt flittig

s5ge Soen, for at fiske og derved at bekomme noget,

saa vel til de kongelige Skatters Afbetaling, som hvis

de af Kjobmændene i Krambodene annammer. Thi

ville Herr Justiceraad, som Amtmand, paa indeværende

Aars Althing samtlige" Sysselmændene beordre, at de

Almuen, udi ethvert af de dennem anfortroede Distri-

cter, til Arbeide og Flittighed alvorligen formane, samt

ellers noie at paasee, at oi nogen forbuden Handel,

tvert imod Gompagniets Octroye, vorder drevet. Vi

forblive &o. Rentekammeret den 10. Maji 1738.

Reskript til Biskopperne, ang. Indforeisen af 22. August,

Luthers Catechismi Forklaring, Frederiksborg

22. August 1738. — I Cancelliets Registranter anfores

dette Reskript som kun sendt til Biskopperne i Danmark og

Norge, det findes heiler ikke at være publiceret i Island, men

derimod findes det anfort paa en Fortegnelse over de til Is-

lands Biskopper emanerede Reskripter i Bispe-Archivet i Is-

land, og optages her tillige paa Grund af dets almindelige

Indhold. - SielL Tegn. LXX, 780-782; Fogtm. IV. 1,

603-605.

Ghristian den Sjette &c. V. G. T. Saasom Vi for

Dispensationer i slige Tilfælde at bevilge, undtagen under

ganske særegne Omstændigheder. Siell. Tegn. LXX, 662*.
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1738. nogen Tid siden allern. have funden for godt, at lade

22- August, en Forklaring over Lutheri Catechismura lil almindelig
""^^'^

Brug i begge Vore Kongeriger forfatte, som derefter af

Os elskelig Professorerne udi det theologiskc Facultet

ved Univei'silclet i Vores kongel. Residenlsstad Kjciben-

havn er bleven approberet, og derpaa, efter Voi'es

allern. Bevilling, udi det i Vores Vaysenhus værende

Bogtrykkene véd Trykken publiceret, alt til den Ende,

at denne Lutheri Gatechismi Forklaring, ved den af Os

allern. anbefalede Indrettelse af danske Skoler paa

Landet i begge Riger, saasnart skee kan, i alle Skoler

saavel som i Kirkerne, skal indfores og bruges: saa

er hermed Vores allern. Villie og Befaling, at du udi

det dig allern. anbetroede Stift med allerund. Nidkjer-

hed seer denne Vores til Ungdommens og Menighe-

dernes Underviisning og TilvæxL i Guds sande Kundskab

sigtende allern. Intention, angaaende forbercirle Gate-

chismi Forklaring og dens Brug, herefter baade udi

Kirker og Skoler, saaledes som udi eflerfolgende Po-

ster allern. befales, iværksat og efterlevet;

1) Ville Vi allern., at denne Gatechismi Forklaring

overall i Kirker og Skoler i det dig allern, anbetroede

Stift skal introduceres, dog saa, at de af Ungdommen,

som have allerede vant sig til en anden approberet

Gatechismi Forklaring, ei tvinges til at lære den nu

introducerede almindelige Gatechismum, udén de selv

ville, for ei at. blive forvirret i det de have lært. —
2) Skal de alene , som herefter skal begynde med

nogen Gatechismi Forklaring, og endnu maa gaae or-

dentlig i Skole for at lære Gatechismum, tilholdes at

bruge den, paa det den inden faae Aar kan blive al-

mindelig. — 3) Denne Gatechismi Forklaring skal ei

alene ved Information i alle, saavel Latinske som Dan-

ske Skoler, og i privat Underviisning, men endog i

Kirken indfores og efterdags bruges. — 4) Ingen maa

forbindes al skaffe sig eller lære denne Gatechismi

Forklaring, forend de have lært Lutheri liden Gate-
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chismi 'udenad , som Grundvolden, der i denne almin- 1738.

delige Gatechisnii Forklaring videre udlægges. — 5) Maa 22. August.

Skoiemesterne ikke lade Nogen lære denne Gatechismi

Forklaring udenad, Ord fra Ord, forend Bornene til-

strækkelig, ved igjentagne Forklaringer og Examinatio-

ner med forandrede Ord, have fattet og veed Meningen,

snasom det Maal hvortil alene sigtes, nemlig Guds sande

Kundskab , ved blot Læren udenad ei opnaaes, efterdi

det er alt for meget befunden, at Ungdommen kan lære

Ordene udenad, og dog ikke vide det ringeste af Me-

ningen eller Sagen, naar de iilsporgeSj end ogsaa med

de enfoldigste Ord, men Skoiemesterne skal med Fliid

see derhen, at de saaledes lære Galechismus-Forklarin-

gen, al de veed at sige Indhoklen og Meningen af

Svaret, med deres egne enfoldige Ord, enten de veed

Svaret selv udenad, eller ikke. — 6) Isærdeleshed skal

Præsterne og andre i deres Catechisationer ingenlunde

tilholdes eller tillades at binde sig selv til samme
SpSrgsmaalors Ord og Ordon, men du haver at anbe-

fale dennem, at sporge samme Sporgsmaal med andre

Ord, ja til flere at igjentage Spcirgsmaale om selvsamme

Ting med andre Ord, saa maa de og ingenlunde binde

Uni^dommen til at svare mod de Ord, som staaer i

Bogen, men at de med deres egne. endskjcindt enfol-

dige, Ord kan sige Indholdet, og vise, at de har Be-

greb om Sporgsmaalet og Svaret; ja, naar Præsterne

eller andre i deres Catechisationer end mærke Nogen,

som svarer vel Ord fra Ord af Bogen, maa de dog

aldrig tage det for Fyldest, men de skal altid og hver-

gang lade den Svarende sige med egne Ord, hvad

det var han svarede, for at see, om han forslaaer

noget deraf. — 7) D*^ bibelske Sprog, som staae i

denne Gatechismi Forklaring, skal vel læres udenad,

dog saa, at derudi gjores god Forskjel paa Nemmer,

saa at de, som have (ungt for at lære udenad, ikke

maa tvinges til at lære, uden de allervigtigste og hciist-

fornodne, og hvor der er flere Sprog tfl et Sporgsmaal,
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1738. maa der, fcirste Gang Gatechismus igjennomgaaes, ikke

22. August, læres uden eet, og det allervigtigste, af de anførte

^ ^ Sprog. — og 8) Skal alle de Sprog, som læres udenad,

altid baade i Skolen og i Kirken af CatechizanLe oves,

og gjores mange smaa, og foranderlige Spcirgsmaale

om hvert Sprog, at Gaiecbizans kan falte og prOve, om
Ungdommen har faaet Meningen og Kraften af Sproget,

og maa gemene Born ei piagos med at citere Sproget,

hvor det staaer, med mindre de have des færdigere

Hoveder, da det kan være nok, at de veed at sige den

Bibelens Bog, hvori det staaer, og hvem den er som

har sagt det, men der maa ikke æskes af dem, at

nævne Gapilel og Vers, som, uden nogen FornCidenhed,

alene er Ungdommen paa Landet til Byrde. Og paa

det der ei skal fattes paa Forraad af disse Catechismi-

Forklaringer, saa have Vi ladet foie den Anstalt ved

Bogtrykkeriet i Vores Vaysenhuus, at der haves saa

mange Exemplarier, hvormed Skolerne overalt for det

' - forste kan forsjunes. Derefter du dig allerunderd.

haver at rette, og vente Vi udi det ()vnge din aller-

underd. Relation, at du denne Vores allem. Befaling

haver bekommet. Befalendes &c. Frederiksborg den

22. Augiisti 1738.

19. Dechr. Reskript til Stiftamtmand Henrik Ocksen og

Bisjcop Jon Arnason til vSkalholt, ang. Erstatning

til en Præst for Udgifter til Kirkens Reparation.

Frederiksberg 19. Decembr, 1738, — Norske

Tegn. XXVIII, 192.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Bjarne

Thorlevsen, Sognepræst til Kalveijelds og Nupstade Me-

nigheder udi Skalholts Stift i Vort Land Island, udi en

ain allerund. Memorial af 30. .lunii sidstafvigt, for Os

allerund. har ladet andrage ^ at da Vi tilforn, efter

allerund. Ansogning, allern. havde bevilget, at endeel

bem*' Kalvefjelds Kirke tilhørende unødvendig Inven-
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tarium, saavel d'6d som levende, der var Præsten 4738.

sammesteds til Tvngsel 02 Besværina, maatte bortsæl- ^T^T^TT^IT'" ^ ^ 19. uecbr.

ges og i Penge anvendes, skal han i del;le Aar have

ophygt fra Grundvold af bemeldte Kalvet^jelds Kirke,

og dens Inslrumenta og Ornamenta tilforn lidet efter-

haanden og efter Fornodenhed ladet reparere, og alt

dette paa egen Rekostniag, siden Kirken intet havde

derti]
,

undtagen nogle Materialicr og Drivet{5mmer,

iivorover lian og hans Kone skal have maat hde ikke

liden Skade. Thi give Vi eder hermed tilkjende, at

Vi, efter for"' Bjarne Thorlevsens herom allerund.

gjorde Ans(5gning og Begæring, ailern. have bevilget,

at han, for saadan hans gjorde Bekostning paa meer-

bem*" Kalvefjelds 'Kirke, maa efter rigtig Regning og

Os elskel. Joachim Lafrents &c. , hans og din, Biskop

Joen Arnesens Sigende, nyde Erstatning af de Penge,

det iinodvendigc Kirkens Inventarium kan blive anvendt

udi. Derefter I eder allerund. kunde vide at rette. Be-

falendes &c. Frederiksberg den 19^' Decembr. i 738.

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- 19. Decbr.

sen. ang. Fremgaiigsmaaden i Paternitets-Sager.

Frederiksberg 19. Decembr. 1738.— Pubhceret

paa AllhinRet 1739 og indfort i Althingsbogen s. A. Nr. 24.

— Norske Tegn. XXVIII, 192^—193; Uddr. hos Fogtm. IV.

1, 630—631.

Christian deh Sjette &c. V. G. T. Eftersom Mag-

nus Gisleson og Hans Becker, begge Laugmænd paa

Vort Land Island, tillige med en Deel af Sysselmæn-

dene sammesteds, for Os allerund. haver andraget,

hvorledes Dommerne der udi Landet skal ofte geraade

udi stor Tvivlraadighed, naar noget Qvindfolk udlægger -

enten en gift Mand eller ledig Karl for Barnefader, som

sig samme ved Benægtelses-Eed oftest fralægger, og dertil

paastaaer .Bcider af det Qvindfolk, som hannem ud-

lagde, omendskj()ndt hun ikke lader sig persvadere at

udlægge nogen anden, men vedbliver hendes forste
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1738. Udlæggelse j som dog af Mandens eller Karlens Eed

ID^^Decbr
^^^^ synes at være sandfærdig, saa har del for-

hen der paa Landet værel Praxis, paa tvende Maader

at udlede Sandheden: I) ved Kagstrygning og 2) at de

bliver udforle til Kjobenhavn for at lide og udstaa

Straf, med viderederes derom ^orde Forestillingj hvor-

ved de allerund. udbede sig Vores allern. Anordning

om, hvorledes de Qvindfolk skulle straffes, som ikke

kan anskaffe Barnefader, naar den, som udlægges, sig

med Benægtelses-Eed befrier, enten de skal bdde for

deres Forseelse, eller agtes som mindre Mænd og ud-

fores til Spindehuset. Thi er Vores allernaad. Villie

og Befaling, at du det der paa Landet i Vores hoie

Navn saaledes foranstalter, at besovede Qvindfolk, uag-

tet de udlægger Nogen til Barnefader, som sig derfor

'med Eed efter Loven befrier, dog skal være frie for

videre Tiltale for saadan deres Bekjendelse, med min-

dre den kunde overbevises at have gjort en falsk Be-

kjendelse, da de derfore efter Lov og Forordningei-

til Undgjeldelse b5r ansees. Dermed skeer vor Villie.

Befalendes &c. Frederiksberg den 19. Decembr. 1738.

26. Febr.

1739. Forordning ang. Straf for utroe Regnskabs-

betjente. Frederiksberg 26. Februar 1739\ —
Udkommen paa Dansk og TydsU , men ikke publiceret i Is-

land; optagen i Henhold til Fr. 24. Jan. 1838, § 8, jevnf. og

Rentek. Skriv. 18. April 1750, For. 30. Jan. 1793. — Rentek.

Danske Exped.Prot. U, 290-229; Original-Aftryk hos Hopffner.

Dansk ogTydsk iQvart-Forr, 1739-1740, S. 78-81 ; SchouIII,

363—364.

FoaoiiDNiNG om hvorledes de Regnskabs-Betjenlere,

som paa de dem betroede Oppeborseler noget skyl-

dig blive, herefter skal ansees og straffes.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V., at, som Vi

med megen Mishag have maattet erfare, hvorledes ad-

skillige Vares Regnskabsbetjentere have formastet sig

" " " *

O jevnf For. 4. Marts 1G90.
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imod deres Troskabspligi, al angribe Vores dem an- 1739.

betroede Oppeborseler
,

saaledes, at de deraf adskil- 26 Februar,

lige Summer ere skyldig blevne: saa have Vi, til sligt

efterdags at forekomme, allernaadigst funden for godt

derom at anordne og befale, saasom Vi og hermed

allernaadigst anordner og befalei-, at naar nogen Regn-

skabsbetjente, som Vores Oppebcirseler er anbetroet,

være sig enten Penge, Korn, Materialier eller af hvad

Navn nævnes kan, paa sine derfor aflagde Regnska-

ber skulle befindes udi saadan Debet, som han ei en-

ten strax kunde tilsvare, eller derfor stille vedbOrlig

Gaution, skal han, uden nogen Slags antagende

Undskyldninger om Aarsagen derlil, af Vores Gammer-

Advocat tiltales og udi Cammer-Relten*, efter Forord-

ningen af 4de Martii 1690 om uiroe Tjeneres Straf,

d(5mmes til Fængsel og Arbeide paa Bremerholm, og dei*

saa længe al forblive, indtil han enteh hans Gjæld ha-

ver afbetalt eller ved Doden afgaaer, og i Fald efter hans

Dod maalte forefalde nogen Arv, som hans Arvinger

kunde være berettiget i hans Sted at tiltræde, det være

sig enten Boi-n eller andre Arvinger, da maa de ei no-

gen Arvedeel nyde, forend forst den Os skyldig blevne

Summa med paalSbende Renter er afbetalt og forlods

udtaget. Paa samme Maade skal det og forholdes,

om den afdode Beljentes Hustrue enten selv, eller, efter

hendes Dod, hendes Arvinger tilfaldt nogen Arv, skal

og Voi-es Fordring forlods deraf udtages, forend dem
nogen Arv maa tildeles-. Hvilket alle vedkommende
Skifte-Forvaltere, Civile eller Militaire, ved forefaldene

Skifters Holdeiser tilbiirligen skal iagttage, naar Skif-

lets Administration foretages, og ei nogen Arv at ud-

dele, forend forsi fra Cammer-Collegio Deputerede At-

test i Skifterenen er fremlagt, at Vi hos ommeldte

O For. 17. Februar 1774. •

For. 8'. April nG8.

/i. n. ^

20
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1739. Regnskabs-Beljenlere ei haver noget al fordre, thi ifald

sligt af Skifteforvalterne ei skulde blive observeret, da

skal de være i)li8lige al udbetale al den Arvepart,

som til Arvingerne var uddeelt, og paa Beljenlens De-

bet til Vores Cassa burde været erlagt. Hvorefter alle

og enhver Vedkommende sig allerunderdanigst haver

at rette, og for Skade al tage vare. Thi byde og be-

' fale Vi hermed Vores Statholder i Vort Rige Norge,

samt Grever, Stiflbefalingsmænd, Friherrer. Riskopper,

Amtmænd, Landsdommere, Præsidenter, Rorgemestere

og'Uaadmænd, Fogder og alle Andre, som denne Vo-

res Forordning under Vores Gammer-Seigl tilskikket

vorder, at de den paa behorige Steder til Alles

Efterretning strax. lade læse og forkynde. Givet paa

Vort Slot Frederiksberg den 26. Februarii 1739.

19. Marts. KoDgelig ResolutioD ang. Tilfiirsel til Island

af svensk Jern. Frederiksberg 19. Marts 1739.

— 1 Forestilling 27. Februar anforer Rentek,, atDirecteurerne

for det islandske Compaguie havde ansogt om at niaatte fore

til Island 2G3 Skipp. svensk Jern, som de havde tiiforhand-

•Jet sig for islandsk Lammekjod i Stockholm i de to sidste

Aar, men paa Grund af For. S. Septhr. 1730 og Octroy 3.

April 1733 § 3 vovede Rentek. ikke at give Tilladelse herlil.

Derimod var det oplyst, at norsk Jern kostede 10 Rd. 2 Mk.

pr. Skippund, og at Compagniet fik efter Taxten kun 6 Rd.

4 Mk. for Skippundet ilsland, samt at Islænderne hellere 6n-

skede svensk Jern, da det til Leer og andre Redskaber faldt

bekvemmere og haardere end det norske. Stiftamtmand Ock-

sen anslog Forbrugen af Jern i Island til 250 å 260 Skippund

aarlig, men vilde herom indhente ndiere Efterretning fra Em

bedsmæadene i Island, og foreslaaer Rentekammeret, at imid-

lertid tillades Indforsel af 125 til 130 Skippund svenik .Tern.

Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 21. Nr. 24.

j

Vi approbere allernaad. Kauimerets Betænkning

udi alle Maader, og ville Vi af særdeles Naade tillade,

at det islandske Gompagnie maa for dette Aar, til Lan-

det at forsyne, udfore 130 Skippund af deres her paa
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Toldboden oplagde svenske Jern, og naar fra Stiftamt- 1739.
manden indkommer den behovende Efterretning, hvor

"

meget af det Slags Jern aarlig til Ho-Leer og andre
^^^^^"^

Redskaber for Landels Indbyggere udfordres, kan det
Os til nærmere Resolution allerund. refereres. Frederiks-
berg Slot den 19. Martii Anno 1739.

Rentekammer-Skrivelse til Klosterholder Ey- 18. ApnL
vind Jonsson, ang. Præstens Salarium af Kir-

kjnbæ Kloster. Kbavn 18. April 1739.
Klosteriiolderen beordres til at udbetale Præsten »de ham udi
Kost og Lon af Klosteret fra gammel Tid tillagde 20 Rd. aar-
Jig, foruden Afgiften af Jorderne Bakka og Halv Foss."
Rentek. Isl. og Færd. Copieb. 2006, Litr. H, Nr. 177.

Rentekammer-Skrivelse til Klosterholderne for is. April.

Thykkebæ Kloster, ang. Klosterpræstens Salair.
Khavn 18. April 1739. — Klosterholderne beordres til

at betale Klosterpræsten «de hannem udi Kost og Lon afKlosteret

aarlig tillagde 20 Rd., foruden Afgiften afGaarden Myre(Myrar),
som erenLensgaard, Præsten til Beboelse siden Anno 1580 er for-

undt«. Rentek. Isl. og Færd. Copieb. 2006, Litr. H, Nr. 178.

Reskript til Stiftbefalin^smand Henrik Ock- 8. Mai.

sen, ang. Tiendens Erlæggelse, m. v. Frederiks-

berg 8. Mai 1739, — Sjell.Xegn. LXXI,187;Uddr^
i Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 513, Anm. a.

Chri.stian den Sjette <&c. V. G. T. Eftersom Helge
'

Jonsen, Præsi til Grindevigs Kald paa Vort Land Is-

land, boende paa en af Skalholl Domkirkes Jorder,

Stad kaldet, for Os allerund. haver ladet andrage, at

han i 29 Aar Iiar nmat svare Landgilde til Skalholt

Bispestol, og aarligen yde 9 Vætter Tdrfisk, samt holde

saa godt som elleve Leiekjcir ved Hævd, foruden al

ogsaa nogle Fiskebaade, af 28 Ud" . Værdie, maa hol-

des yedhge, isteden for endeel af disse Kirken (ilhd-

20*
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1739. rende Leiekjcir, da dog iniidlerlid skal være skeed stor

8. Mai. Forandring og Skade paa denne Jord og Præstegaard
^ af Sandj og han alligevel maa holde Kirkens Bygning

og Præslegaardens Huse vedlige, hvortil nu næsten in-

gen Drivetræer, som i forrige Tider opkastedes af Scien,

skal va?re at bekomme, desaarsag for"® Helge Jonsen,

som vel skal have en anden Jord, hvis Afgift gaaer ti]

Bispestolen, som ellers vilde prætendere andre 9 Væt-

ter Fisk, saa at han, efter Beretning, skal yde saa godt

som 18 Vætter Fisk i Landgilde af sin Præstegaard,

allerund. haver begjert, at Vi allern. ville befrie ham

bg hans Præstegaard Stad fra den halve Landgilde eller

de 9 Vælter Fisk, der ydes til Bispestolen, og, som

der af de der i Sognet beliggende Gaarder gives in-

gen Jord eller Gaards Tiende, at den Tiende da maatte

vorde paalagt al betale, efter Lov og Sædvane, lige-

som af andre Selveieres Gaarde i Landet; og Vi af

den Erklæring, som du fra Os elskelig Mag. Jon Arne-

sen &c. herom haver indhentet, have fornummen, at

Præstens Helge Jonsens Andragende, at han maa holde

11 Leiekj(3er og Fiskebaade til 28 Rd. vedlige, ikke

skal forholde sig saaledes, saasom der ikke skal fin-

des nogen Leiekjoer, af hvilke han yder nogen Leie

eller Rente, men da Præslegaardens Jord efterhaanden

er fordærvet af Sand, skal det Anno 1657 være ble-

ven aftalt med daværende Biskops Raad og Videnskab,

at en stor Deel af Kirkens Leiekjoer skulle loses og

anvendes til Fiskebaader^ som kunde være Præsten

tjenligere til Fiskefangsten, saa at Kirken nu ikke skal

, have tilovers uden 4 Leiekjoer, som Præsten skal nyde

al Rente af, samt en Hest og forberorte Fiskebaader,

af hvilke Præsten ligeledes selv skal oppebære al In-

teressen, da Biskoppen ellers holder Præstens allerund.

Ansøgning, forsaavidt den af ham begjerte Tiende an-

gaaer, efter Loven og Forordninger for ret og billig,

men du udi din herom til Vores Rentekammer ind-

sendte Forklaring beretter, at Tienden pafi den Maade,
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som nu skeer, fra ældgammel Tid ai være ydet, saa 1739.

at det maatte agtes for et nyt Paabud . ifald den 3^^"

derledes skulde erlægges. Thi give Vi dig hermed

ailern. tilkjcnde, at der ved ovenanfdrle Præstens Helge

Jensens allerund. Ansogniug intet er at gjore, og ville

Vi ellers allernaadigst, at det med Tiendens Ydelse

paa Island herefter som sædvanlig skal forholdes. Der-

efter du dig allerund. haver at rette, og Vedkommende
sligt til allerurid. Efterretning at tilkjendegive. Befalen-

'

des &c. Frederiksberg den 8. Maji 1739.

* Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen, 25. Septbr

ang. Indberetning om Havnevæsenet. Hirschholm

den 25. Septembr. 1739. — SielL Tegn. LXXi, 341.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Saasom Vi allern.

have befalet Os elskelig Fridericb, Greve af Datineskjold

&c., derhen at see, og drage Onisorgj at alle Ting,

Havnevæsenet vedkommende, kunde bringes i bedre

Orden, og Udhavnene samt Færgestederne sættes i

bedre Stand end de nu befindes: saa er hermed Vores

allern. Villie og Befaling, at du fdier den Anstalt, at

alt det der vedkommer Havnene og Havnevæsenet paa

Vort Land Island og Fær(5e, dets ludretning og Drift, til

for"V Geheime-Conferentsraad Danneskjold, som Vores

Inlendant over Marinen bliver addresseret, og at der-

gives ham alle de Efterretninger, han dertil kunde be-

hcive. Derefter du dig allerund. haver at rette. Be-

falendes &c. Hirschholm den 25. Septembr. 4739^

Forordning ang. Indforelse af Fæstningsstraf 2t. Novbr.

for Delinquenter. Frederiksberg 27. Novembr.

1739 ^ — Ikke publiceret i Island, men her bemærket i Hen-

') Under s. D. ere lij^elydende Reskripter tillige udgaaede til

alle Stiftamtmænd i Danmark og Norge om samme Gjen-

stand. Siell. Tegn. LXXI,
O ^or. 29. Juni 1764 og P!ak. 19. April 1826.
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739. hold til For. 24. .Tanuar 1838- — Siell. Reg. 57, 385; Original-

Aftryk hos Hopffner; Qvart-Forr. 1739—1740, S. 232—233;
Novbr.

j^jjjjj. ij^jg s^jIjq^j jjj^

oecbp. Kongelig Resolution ang. Falkefangsten i Is-

land. 4. Decembr. 1739. — See Remek. skrivelse

5. Marts 1740.

1740. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen,

ang. Præstekaldenes CoUationer og Confirmationer

" af Kaldsbreve. Frederiksberg 29. Januar 1740,

— Beitjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalliolt Stift 1740«

Norske Tegn. XXVIII, 487^-489; Finn. Joh. Hist. Eccl.

Isl. IH, 499 Anm. a; P. Pétursson Hist. Eccl. Isl. (Havn.

1841- 4.) S. 3-4; Fogtm. IV. 2, 8-9.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Sansora du udi

Anledning af^Vores til dig under 10. Maji 1737ergangne

allern. Reskript, hvorved Vi have allern. tilladt, at der

om Præstekalds-Brevene paa Vort Land Island, hvorvidt

de skulde betales eller ei, niaatte skee allerund. Fore-

stilling, naar Biskopperne paa Landet efter Vores allern.

Befalinger til dem derom, havde indsendt Fortegnelser

over Præstekaldenes Indkomster^ efter deres nuværende

Tilstand og Beskaffenhed, er nu til Os indkommen med

allerund. Memorial den 2. Januarii sidslafvigt daleret,

.hvorved tillige fromsendes saadanne fra Biskopperne

dig tilstillede Designationer \ saavel over Præstekaldene

som deres Indkomster, inddeelte udi 3 Classer, saaledes,

al i den fyrste Classe ere antegnede de saa kaldede

Hovedkald, hvis Indkomme overgaaer 100 Rd., og

hvortil Vi ved berorte Reskript have forbeholdet Os

selv at kalde; i den anden Classe de middelmaadige
Kald, fra 50 til 100 Hd. og i den tredie de ringeste,

hvis Indkomme regnes til 50 Rd. og derunder, og derhos

af dig allerund. indstilles, om Vi allern. vilde forunde

Præsterne paa Island deres Kaldsbreve og Confirma-

') see ovenfor S. 260-208.
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tioner saalcdes, at Præsterne, som blive kaldede til d'e 1740

udi den fårste Glasse anforte Kald, skulde betale deres 29 Jan

Bestallingsbreve lige med andre Sognepræster i Vores

Riger og Lande, og at Omkostningerne for de (ivrige

maatte modereres derhen, at for Vores Gonfirmation

paa Præstekaldene i den anden Glasse ikkun skulde

betales Halvdelen imod de udi den fyrste Glasse; og

at de,, som de ringeste og udi tredic Glasse specifi-

cerede Kald bleve confererede, maatte derpaa nyde

Vores Gonfirmation gratis: — saa give Vi dig herpaa

tilkjende, at Vi allern. ville tillade, at det hermed efter

forberorte din allerunderd. Forestilling maa forholdes,

saavidt baade de i den forste og anden Glasse anforte

Præsiekald angaaer, og at for Vores Gonfirmation paa

Præsiekaldene i den anden Glasse ikke skal betales
-

mere end hvad for Gapellanernes Gonfirmationer er

anordnet at betales. Men anlangende de i den tredie

Glasse antegnede og' saa kaldede ringeste Præstekald,

da er Vores allern. Villie og Befaling, at de Præster,

som bliver confererel Kald, hvis Indkomster i forskrevne

Fortegnelser ere anforte at bedrage 40 Rd. og derover,

skal for Vores Gonfirmationer paa saadanne Præslekald

betale ligesom de, der nyde de middelmaadige Kald i
*

deu anden Glasse, hvorimod Vi bevilge, atKaldsbrevere

paa de ovrige og af den tredie Glasses Præstekald under

40 Rd. maa herefter, som tilforn, forbUve uden Gonfir-

mation, med mindre Vedkommende selv ved allerund.

gjorende Ansogning det skulde forhnige, og Gonfirma-

tionen i saa Maade ligesom de andre ville bekoste.

Hvilken Vores allern. Anordning du haver at bekjendt-

gjore saavel Biskopperne, som Vores Amtmand paa

meerbemeldte Vort Land Island, saa og derhos at fciie

den Anstalt, at Vedkommende indsender deres allerund.

Ansogninger om Vores allern. Gonfirmation paa de dem
collationerede Præstekald af

, anden og tredie Glasse,

aaar Kaldels Indkomster, som meldt, er 40 Rd. og

derover. Hvorefter du dig allerund. kunde vide at rette.
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1740. Befalendes dig Gud. Skrevet paa Vort 'Slot Frederiks

berfi den 29. Januarii 1740.
). Januar. °

5. Marts. ReotekammerSkrivelse til Amtmand Lafrentz,

ang. Falkefangsten i Island. Khavn 5. Marts 1740.

— Behjendlgjort paa Altliinget 1740 (Althingsbog Nr. 22).

/ Rentek. Fsl. og Færo. Copieb. 200G, Lilr. H, Nr. 237.
j

Ved Skrivelse af 5" Decembr. 1739 haver Herr

Gcheimeraad og Ober- Jægermester von Gram til Os

indberettet, at Hans kgl. Maj*, under i^' næst forhen

allern. haver resolveret, al Falkefængerne udi Island

for den folgende Tid maa godtgjcires og betales for de

af dem fangende graae Falke å Stk. 7 Rd., og at de

dermed skal være fornciiede. Thi bliver alIerhoistbem{'

allern. Resolution Herr Justilsraad herved til Efterretning

communiceret, til den Ende, at samme for Almuen

kunde bhve bekjendtgjort. Vi forblive de* Rente-

kammeret den 5. Marts 1740.

1. April. Reskript til Sti ftbefalingsniand Henrik Ocksen,

ang. Kaldsret til Domkirkekaldene. Frederiksberg

1. April 1740. — Bekjendtgjort i Synodalforsamh'ngen

for Skalholt Stift 1740. — Norske Tegn. XXVHl, 518*'—519;

Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, .501; P. Péturss. Hist. Eccl.

S. 4-5; Foglm. IV. 2, 46—47.

- Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Os elsk.

Joachim Lafrentz, Vores Justitsraad og Amtmand paa Vort

Laud Island, ved Skrivelse til Vores Geheime-Gonfercntz-

raad, Geheimeraad i Vores Conseil og Ober-Secreterer i

Vores Danske GanceHie, Os elskelig Johan Ludvig von

Holstein, Ridder &c. haver andraget, hvorledes Biskop-

perne der i bem*" Island haver ikke aleneste voceret

og ordineret, men endog selv collationeret Præster til

O s. D. Rentek. Skrivelse til Landfoged Drese om samme

Gjenstand, Copieb. sst. Nr. 238.
'
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Domkirkerne paa Landet, uden al de enten tage Vores 1740.

allern. Kaldsbreve eller Gollalionsbreve af Vores
Y'^'^priT

mand der paa Landet, som han formener baadc at være

iinod Vores kongelige lioihed og havende Jura, som og

at være stridig imod et kongelig Reskript af Dato

2l7. Martii 1563, hvorved han formener sligt at være

forbuden; og Vi af din herover indhentede Erklæring

have fornummen, at berorte kongelig Befaling skal

hensigte til de Præstekald, hvor Præsterne med Kirker-

nes overskydende hidkomster ere bene/icerede, som

paa Island, ligesom i forskrevne kongelige Befaling,

kaldes Beneficia, til hvilke Beneficia du ikke veed at Bi-

skopperne i de senere Tider har paastaaet nogen Slags

Rettighed at kalde; men Lehns- eller Amtmændene

derpaa, saavel som andre Præstekald, have udstedet

Collationer. Da, som Præsterne ved Hole og Skalholls

Domkirker blive anseet som Biskoppernes Gapellaner:

saa give Vi dig herved tilkjende, at det maa herefter,

som tilforn, være Biskopperne paa bemeldte Island til-

ladt, dog paa Vores allern. Confirmation, selv at voeere

de Præster, som til Domkirkerne skal beskikkes. Der-

efter du dig allerund. haver at rette, og Vedkommende

Sligt til Efterretning al lade kundgjore. Befalendes

dig Gud. Skrevet paa Vort Slot Frederiksberg den

1. Aprihs 1740.

Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Christian y. April,

Drese, at udbetale Præmie for en Bjornehud,

Khavn 9. April 1740. — Rentek. Isl. og Færo,

Copieb. 2006, Litr. H, Nr. 246. <
m

Som Herr Stiftamtmand Ocksen i Anledning af den

islandske Octroye ved Skrivelse af 14. Martii sidstleden

haver indsendt Huden af een hvid Bjorn, som en af

Norder Syssels Indbyggere næstafvigte Åar haver dræbt,

og han tillige beretter, at det udi Landet stedse haver

været Sædvane, at den, som saaledes fælder enBjorn,
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1740. skulde derfor godl^ores en Præmie af 40 Fiske:, saa

haver I Hl den, som bemeldte Bj(5rn fældel haver, at

udbetale disse 40 Fiske, og samme udi eders inde-

værende Aars RegnskaJj efter denne Vores Ordre og

Vedkommendes Qvi( tering, af Amtmanden attesteret, til

Udgift beregne. Gud befalet &c. Rentekammeret den

9. April 1740. •
.

22. April. Kongelig Resolution* ang. Udrustning mod

Smughandlere under Island og Færoerne. Khavn

22. April 1740. — See Rentek. Skrivelse til Grev

Danneskjold Samso 2. Mai 1740.

22. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen,

ang. Dommen i en Paternitets-Sag. Frederiksberg

22. April 17402, — Norske Tegn. XXVm, 542"- 543.

'

Christian den Sjette &c. V. G. T. Da det Os af en fra , ^

Os elskelig Joachim Lafrentz t&c. til Vores Geheiine-Gonfe-

rentzraad, Geheimeraad i Vores Conseil og Ober-Secreterer

i Vores Danske Gancellie, Os elskelig Johan Ludvig von

Holstein, Ridder &c. afladte Skrivelse under 19. Septbr.

afvigte Aar er bleven allerund. foredragen, at Hans

Becher, Laugmand for norden og vesten paa bemeldte .

Island, udi en for Laugthingsretten indstævnt Sag imod

en Person, navnlig Magnus Thorvaldsen, som skal have

besvangret sin Husbondes, forrige Sysselmand udi Barde-

strands Syssel Bjarne Petersens Datter, skal have afsagt

saadan Dom, at bem*" Magnus Thorvaldsen burde efter

Norske Lovs 6—13—4 give for"* Bjarne Petersens Dat- ^

ter en hæderlig Hjemgtft efter sin Formue, men dog

med dette Tillæg, at Dommen til Vores allern. Behag

I

') Denne kongelige Resolution er communieeret Sysselmand
;

Olaf Arnason i Bardasiranils Svssel oi? det islandske Gom-

pagnie ved Rentek. Skrivofser 21. Mai 1T40 (Copieb. 2000,

Litr. H, Nr. 280 og 28;i).

Reskr. 14. Juni 1740. W
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skulde indstilles, hvorudover for"' Amtmand Lafrentz 1740.

har funden sig anlediget Gopie af saadan Laugmandens^^rT^Y^^rr

Kjendelse til Vores allern. Godifindende at indsende;

saa er det derpaa Vores allern. Villie og Befaling, at

det skal forblive ved den i forskrevne Sag ergangne

Laugthingsdom, saafremt de Vedkommende samme ikke

ville appellere; hvilket du bem" Vores Amtmand til sin

og de Paagjeldendes Efterretning haver at bekjendlgjore.

Dermed skeer Vor Villie. Befalendes &c. Frederiksberg

den 22. Aprilis 1740. .

i

Rentekammer-Skrivelse til Grev Danneskjold- ^ ^^^a*

Samsoe, ang. Udrustningen mod Smughandlere

under Island og H'æroerne. Khavn 2. Mai 1740.

— Rentek. Isl. og Færo. Copieb. 2006, Litr. H, Nr, 267.

Hans Maj' haver ved allern. Order af 22. April

sidstleden tilkjendegivet Kammeret, at eders Hoigrev.

Exc«ll. var befalet at lade equipere en Fregat for at

krydse under Island og Færoe paa de uprivilegerede

Handlere og Lurendreiere. Som del da haver behaget

eders H. E. udi hoitærede Skrivelse af 28**" April at

tilmelde Os, at Vedkommende med Fregattens Equipe-

ring er i Begreb, saa ville vi, efter Hans Begjæring,

ei efterlade herved at tilstille Ham en Copie af den

over disse Handleres Forhold forfattet Forklaring, som

udviser hvorledes og paa hvilke Steder de under Is-

land og Færbe indfinder dem, efter hvilken vi have

været foraarsaget, den Skade Hans Maj' og Indbyg-

gerne udi Island og Færoe af slige Fremmede tilfciies

m. V. Hans Maj* allerund. at referere, og forhaabe vi,

J^t den forncidne Instruction for den commanderende

Officeer, son) skal fore Fregatten, derefter kunde expe-

deres. Vi forblive de. Rentekammeret den 2. Maji 1740.

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- 6. Mai,

s<^n, ang. Portions - Regnskaber af Proprietair-



316 Reskb. ang. Selvlier-Kirkers Regnskaber.

1740. Kirker. Frederiksberg 6. Mai 1740 n - Publiceret

6. Mai. Althinget og indlort i Althingsb. 1740, Nr. 21; ligeledes

""^'^^^^bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1740.

Norske Tegn. XXVIII, 563''—565; Fogtm. IV. 2, 61—62.

Chj-istian den Sjclte &c. V. G. T. Eftersom du,

ved indkommen Memorial af 23. Aprilis næstafvigt, for

Os allerund. haver andraget, at Sysselmanden Ormer

Dadeson i Dale Syssel, tilligemed Bjarne Pederssen og

andre flere, paa egne og ovrige udi Island saa kaldede

Kirke -Proprietariers Vegne, haver besværget sig over

Biskoppen i SkaHiolts Stift, Mag. Joen Arnesen, fordi

han baade selv, saa vel som og ved Provsterne, naar

der visiteres, æsker Regnskab af dennem for Kii'kernes

* saakaldede Portioner, hvilke de, som Curalores for de

Kirker, de formene sig at være Eiere af, fra Alders

Tid have oppebaaret, og altsaa s5ge at blive frie for

gjore noget Regnskab for, saa længe de Kirkerne og

deres Inventarier vedborligen holde vedlige, endogsaa

naar de forber5rte Kirke-Portioner ikke kan tilslrække;

hvorhos du allerund. forestiller, at det, efter de fra

^ begge Biskopper, saavel som andre Vedkommende paa

bem** Island, indhentede Erklæringer og nærmere Op-

lysninger, med disse saakaldede Kirke -Portioner skal

have folgende Beskaffenhed: at der i ældgamle Tider

skal være endeel Kirker paa Island bygte og funderede

af Proprictarier eller Selveiere i Landet, som til disse

Kirkers Vedligeholdelse og Præsternes Underholdning

have henlagt i3en eller flere Jorder og Jordcparler,

tillige med Leie-Qvilderne, efter Fundatzernes Indhold;

og da der om disse Kirker og Indkomster siden reiste

sig Dispule, ved det at Biskopperne i de papistiske

Tider tflegnede sig Dispositionen derover, saavel som

andre Landets Kirker, hvoriblandt nu fornemmeligen

regnes de saakaldede Bencficia, med hvis oversky-

dende Indkomster Præsierne ere beneficerede, saa er

') Reskript 19. Mai 1747.
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\

denne Dispute udi Aarel 1296', ved en Kong Erik af 1710.

Norge hans Anordning, og hvoraf du Iranslalerel Go- t>- ^^ai-
\

pie haver indsendt, bleven afhandlet paa saadan Maade,
|

at de Stade eller Gaarde, som Kirkerne alene tilhorer,
\

skulle være under Biskoppens Forsyn, men de, som
;

Leigmænd, verdsUge eller seculares, eie halv eller der-
\

over, skulle Leigmænd beholde, med samme Udgifter

^il Præsterne som den haver anordnet, der gav den

dertil. Imod hvilkel Biskoppen, Mag. Joen Arnesen, , , ;

skal indvende, at der, foruden Jorderne og Leie-Qvil-

.derne, som Fundatores til ovenmeldte Kirker have hen- \

lagt, og som nu ikke ere in qvæstione, endogsaa ere

andre Indkomster, nemlig Tienden, som Sognefolket af
j

deres faste og Idse Gods yder, med videre, som Fun- •
\

datores eller deres Eftermænd ikke have givet dertil,

eller kunde raade over som deres Eiendom, og ei '\

heller i berorte kongelig Anordninc; ere ommeldte, \

hvilke sidstbemeldte Indkomster, som paa Island og i ^

Regnskaberne kaldes Kirke -Portioner, vedkommende ,

'

saakaldede Kirke-Proprietarier, efter at du havde givet

dem sligt tilkjende, ei heller har kundet fragaae, at de

jo ere Kirkerne tilhorende, alene de formene, at Bi- t

skoppen ikke skulde befatte sig dermed, hgesom de \

ogsaa holde for, at den kongelig Befaling, som den
|

6. Maji 1684 er gaaen til begge Biskopperne paa Is-
\

land, ang. Kirke-Regnskabernes Forfatning, ei skulde * I

vedkomme dennem eller deres Kirker, da dog samme ^

Befaling ingen Forskjel gjor imellem enten det ene eller

andet Slags Kirker, og det ligeledes i llolum Stift, efter
\

Biskoppen Steen Joenssens Beretning, skal være Brug,
I

•at der baade forhen, saa og hidtil, er bleven aflagt
;

Regnskab for forskrefne og under det Navn Kirke- J

Portioner forstandne Indkomster. Thi er, efter slige 1

befindende Omstændigheder og din derom Os gjorde '

]

allerund. Forestilling, hermed Vores allcrn. Villie og
;

i

') Aabeiit BVev 2. Mai 1297, see I. B. S. 22—23. ]
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1740. Befaling, at der paa Island fremdeles herefter for Kirke-

Portionerne skal aflægges Rede og Riglighed. Hvilket

du samtlige Vedkommende til allerund. Efterretning

haver at tilkjendegive. Befalendes &c. Frederiksberg,

den 6. Maji 1740.

11. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Lafrentz,

ang. Fremgangsmaaden ved Bygsel af Kongens

Jordegods i Island. Khavn 11. Juni 1740 ^ —
Rentek. Isl. og Færo. Copieb. 2000, Litr. H, Kr. 303.

Af llerr Justitsraads Skrivelse, dat. 21. Septembr.

afvigte Aar, have Vi fornummet, hvorledes Han til Anie

Haldorssen har bortfæstel en Hans Maj*' Jorder, udi
_ •

Guldbringe Syssel beliggende, Store-Holm kaldet, imod

16 Rd. Fæste, og derpaa selv udstedet Fæstebrev, for-

medelst forrige Landfoged Lbxtorphs Fuldmægtig, Iver

Gislesen, ikke har villet bortfæste for"" Jord til berorte

Haldorsen, men (il en anden Mand, til den Ende Han

og berorle 16 Rd. Fæste til itzige Landfoged Di-ese har

leveret, for samme udi sil allerund, afhuggende Regn-

skab lil Indtægt al beregne. Som Vi nu, i Henseende

til den over Landfogdens Fuldmægtig givne Klage, have

beordret Landfoged L5xtorph sin Erklæring herover at

indsende, og Vi af Hans derom indkomne Skrivelse af

2***" hujus foi'nemme, al Landfogdeiis Fuldmægtig havde

bortfæstet berorle Jord til en Mand ved Navn Jon Jon-

sen, paa Fundamenle, at siden han forhen har beboet

en Jord, navnlig Hvaseroen (llvassa-hraun), der er en

af de haardeste, baade til - dens store Afgift og andre

Uleiligheder den er underkast, og skal væ.re formuende

Mand, som har svaret sine Afgifter udi relle Tide,

havde Landfogden lovet hannem ved forefaldende Va-

' cance at see ham til en bedre Jord forhjulpen, det og

erfares, at Landfogdens Fuldmægtig for"° Jord tlvaseroen

til en anden har bortfæstet, saa efter slige Omstændig-
' ——

*

') Landfogdens Inslruetiou 1. Mai 1751 § 9. .



Rentek. Skiuv. ang. BrcsEL. 319

heder seer vi ikke, at Herr Justitsraad liaver været 17i0.

befdiet: for"^ Jord Store-llolm til berorte Arne Haldor^
Tr^Junf

seiij der skal være et ungt Menneske og en Arving

efter Jacob Haldorsen, som forhen har beboet Jorden

og er i store llestancer til Hans Maj*, at bortfæste,

efterdi han ved slig Bortfæslelse har gjort berorte Jon

Jonsson husvild, og det saa meget jnindre, som sanune

strider imod Loven og Landfogdens Instructions S***"

Post, hvorefter det tilkommer ham, med Herr Justits-

raads Forevidende, Hans Mtij** Jorder at bortfæste,

siden han for Afgiftens rigtige Betaling, i Mangel af

dygtige og vederheftige Beboere, selv derfor bor ind-

staae og svare; thi, hvad Hjemmebygningen angaaer,

som efter bem'" Instructions 2**" Post skal skee udi

Amtmandens eller hans Fuldmægtiges Overværelse, da,

som derunder -alene er at forstaae de Bonder, som ere

ved Jorder, der skal foresporge sig hos deres Hosbon-

der om de fremdeles " derved maa forblive, eller og de

frasige sig ei at vedblive dem, saa kan samme ikke

henregnes til Jordenes Bortfæstelse, dog desuagtet faaer

det med den bortfæstede Jord for denne Gang derved

have sit Forblivende, til hvilken Ende Vi oii under

denne Dags Dato have beordret Landfoged Drese, de

udlovede 16 Ud. Fæste udi sit allerund. aflæggende

Regnskab til Indtægt at beregne. Vi forblive &c. Rente-

kammeret den 11. Juni 1740.

Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Drese, ii. Juni.

»"g- Bygselforholdene paa det kongelige Jorde-

gods. Khavn 11. Juni 1740.^ — Rentek. isl. og

Færo. Copieb. 200G, Litr. H, TsV. 302-

Siden Vi af Justitsraad og Amtmand Lafrentzes til

os indlobne Skrivelse af 21. Septembr. afvigte Aar
" have erfarel, hvorledes lian til Arne llaldorssen have

bortfæstet en Hans Maj*' Jord udi Guldbi'iage Syssel

'J Instruction for Laaclfogden 1. Mai 1751, § 9,
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-^740. beliggende, Slore-llolm kaldel, imod 16 Rd. Fæste, og

derpaa seif udstedet Fæstebrev, formedelst forrice Land-
Il. Juni.

*

foged I^oxstorphs Fuldmægtig Iver Gislesen ikke har

villet bortfæste berorte Jord til for"* Ilaldorsen, men

til en anden Mand ved Nafn Jon Jonssen, saa, omend-

skjondt det ikke tilkommer Amtmanden, men Landfog-

den, ifolge Loven og den eder meddelte Instructions

2^'*" Post, Hans Maj*" Jorder med hans Forevidende at

bortfæste, siden 1 for Afgiftens rigtige Betaling i Mangel

af dygtige og vederheftige Beboere selv dertil er for-

bunden at indslaae og svare, have Vi ved den af

Amtmanden gjorde Foranstaltning med for"'' Slore-Holms

Bortfæstelse derved for denne Gang ladet forblive.

Thi haver I for"' 16 Rd. Specie hos for"'' Arne Ilaldor-

sen at indfordre, og udi eders allerund. aflæggende

Regnskab til Indtægt beregne. Gud befalet &c. Rente-

kammeret den W. Junii 1740.

14. Juni. Reskript ti] Stiftbefalingsmand Henrik Ock-

sen, ang. Indforelse af Forordn. 5. Marts 1734.

Drage 14. Juni 1740. — Puhliceret paa Althinget

1741 og indfort (under Datuni 13. Juni 1740) i Althingsbogen

s. A„ Nr.2T. Norske Tegn. XXVIII, 588; Fogtm.IV. 2, 73—74.

.
Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Hans

Becher, Laugmand for norden og vesten paa Vort Land

, Island, for Os allerund. haver ladet andrage, at Magnus

Thorvaldsen den 3. Martii sidstafvigt af Sysselmand

Ormer Dadesen skal være tilfunden at betale til Sys-

selmand Bjarne Pedersen for at have besvangret hans

Datter, Truder Bjarnedatter, i dobbelt Fuld-Ret 16 Rd.,

i Giftermaals-Spilde UO Rd. i Jordegods og 80 Rd. i

Lcisore, alt at udredes tvende Maaneder efter Dommen,

eller han at være landQygtig, hvilken Dom, i Anledning

af Thingfar-Balkcns i^" Cap. skal være grundet paa

tvende saa kaldede Laugmænds AUliings - Samtykker ^,

*) Orm Da^)asons Dom, afsagt paa Ballarå 3. Marts 1739,

»grunda&ur a lognianna i>6r2)ar Gu?)mundssonar og .)6ns
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som dog ikke af nogen Konge skal være confirmerede, i 740.

beni'" Ormer Dadesen og Bjarne Pedersen skal have 14. Juni.

indstævnt for LaugthingeL til ^'.onlirmation og Skjærpelse;

men som beuV^ Laugmand Becher skal befinde, at

Laugretlens AaLhorité ved kongelig Befaling skal være

indskrænket o" forandret efter den norske Lov, hvilken

Lov Vores allern. Reskript af 1734 befaler al skal con-

suleres, dog at ingen endelig Dom afsiges, men at

Sagen Os skal forestilles: saa haver han til Os indsendt

sin. Dom, som tiliiuder for"" Magnus Thorvaldsen efter Lo-

vens 4'*'' Art.pag. 966 [N.L. 6—13—4] at give Trude Bjarne-

<iatier en hæderlig Hjemgifl, efter hans Formue, ind-

stillende derhos, hvorledes i denne og- andre deslige

Sager herefter skal dommes, og om ikke Vores allern.

Forordn, om Besvangrelse og Ægteskab af 5** Martii

1734 biir publiceres paa Island, for al forekomme Horerie

og deslige, siden det saa kaldede Giftermaals- Spilde paa

den ene Side vel skal- hindre Besvangrelsen, men paa

den anden Side skal give fattige Embedsmænds Dilttre

Anledning, at lægge sig eftei- bemidlede Karle, for at

erholde Ægteskab, eller dei'ved komme i Stand. Da,

saasorn Vi ved Vores til dig den ^2. ApriUs sidstleden

ergangne allern. Reskript haver befalet, at det skal

lorblive ved den i Sagen ergangne Laugthings-Dom,

saafreiut Vedkoivimcnde san\me Dom ikke ville appellere,

og altsaa ved samme Vores alleiMi. Befaling er afhand;

J6nssonar doiiii og obruin laga-capitulum ([lingf. b. 4. og

^- ^laiinli. 31.), (iæinir Magnus iJorvaldsson skyldugan
a& betala sysluuiaiininum Bjarna Péturssyni i tvofalt

lullretti 12 merkur ver()aura, sein er 4 hundr. 68 ålnir,

item
1 rabspjoll 30 hundr. i fostu og 20 hundr. i Iausag6zi,

fyrir onnustu å i>rubi i Ueunar veikinduin 102 ahiir og i

malskostnao GO alnir — sem allt skuli betalab vera fyrir

30. Juai 1739; en ef fia er ei betalab, skuli haim litlægur

af ^essu landi, me^i soinu formaliis, sem um litlæga memi
log taii» ^ 4ltiungsb. 1T39 Nr. xxxii; Beckers Dom
sst. Nr. XXXV.

//. iL 21
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n40. let, hvad Laugmand Becher i Henseende til Sagen i

, ^^^^ (

^^^^^^^^ sig selv haver andraget. Men angaaende hvorledes i

deslige Sager herefter skal dcimmes, saa tilsende Vi

dig forbem*^ Vores allern. Forordning al' 5** Martii 4734,

anlangende Besvangrelser og det deraf paastaaende

Ægteskab, og er hermed Vores allern. Villie og Be-

faling, at du foier den Anstalt, at samme paa bera"

Island til Alles Efterretning og Efterlevelse vorder pu-

bliceret. Derefter du dig allerund. haver at rette. Be-

falendes &c. Drage den 14. Junii 1740.

20. Juni. Bevilling at bruge uvedkommende Præst.

Gottorp 20. Juni 1740. ^ — Norske Reg. 32, 533.
*

m

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V. at eftersom

Eyvinder Jonsen, Klosterholder ved Kirkebay Kloster

paa Vort Land Island, som den 23. Aprihs 1736 haver

erholdet Vores allern. Bevilling, al han, saa længe den

imellem ham og Kloster -Præsten sammesteds, Einar

Halfdansen, sig reiste Sag og Proces varede, maatie i

sin Saligheds Sag lade sig betjene af en anden Præst,

for Os allerund. haver andraget, at forskrevne Sag er

nu udi Vores Hoieste-Ret allerede bleven paadcimt,

men at deres imellemværende Processer dog ikke der-

ved have faaet Ende, saasom bem*'' Einar Halfdansen

derforuden og endnu skal have paafdrt ham tvende

Sager, som endnu ved Retlerne skal beroe, hvorfore

han hos Os allerund. haver ansogl, at den forhen

hannem allern. forundte Bevilling maalte continuere

saa længe han lever, eller for"' Einar . Halfdansen er

hans Sognepræst; thi have Vi , efter saadan bem**"

Éyvinder Jensens herom allerund. , gjorte Ansogning og

Begjering, allern. bevilget og tilladt, saa og hermed

bevilge og tillade, at han fremdeles, saa længe han

lever eller méerbem** Einar Halfdansen er hans Sogne-

') Reskr. 8. Decembr. 1741.
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r

præstj maa udi sin Saligheds Sag lade sig betjene af 1740.

en anden Præst, udi et andet Soen, som han dertil "iTT^r^
^ »7 20. Juni.

godvillig kan formaae, dog at den rette Sognepræst,

Kirken og dens Betjente, samt andre Vedkommende

derover i deres Rettighed intet skal afgaae. For-

bydendes &c. Gottorph Slot den ^0. Junii 1740.

Reskript til General-Kirke-lnspections-Col- ^- Oktobr.

legium ang. afsatte Geistlige. Frederiksborg 7.

Oktobr. 1740. — Dette Reskript* er egentlig emaneret

for Danmark og Norge; dels sidste Passus, som er bragt til

ahnindelig Kundskab ved General- Kirke -Inspections-Collegii

Circulaire af 5. Novembr. s. A. findes ikke heller at være

sendt til de islandske Biskopper og ikke at være publiceret i

Island.- - Sjeil. Tegn. LXXI, 788-789; Fogtm. IV. 2,

104-106. - Uddrag.

Christian den Sjette v&c. V. S. G. T. Vi have ladet

Os af en eders til Os under den 22. Septembris næst-

afvigt indgivne allerund. Forestilling referere, at I udi

Folge af Vores eder givne Inslructions 10*'' Art. have

sogt ved de eder hidindtil forekomne geisllige Personer

nu at sætte de af Skrobelighed feilende til rette, og

lede dem paa bedre Vei, nu at lade actionere andre,

som .have været aabenbar forargelige og for Guds

Menighed beskjæmmelige Lærere, ved hvilke Midler

den af Os allern. intenderte og eder foreskrevne Absigt

vel endelig saavidt opnaaes, al endeel Skrbbelige blive

forbedrede, og de Forargelige og Uduelige udsatte af

den geisllige Stand, men at derlrnod ved den sidste

Casu eo ipso fremvoxer den Vanskehghed, at slige ved

Lands Lov og Ret ab ojliciis.removerte, ordinair Fattige

og ved Processen reent udarmede Præster lobe med

Kone og Born Landet omkring al tigge, Publico til

Byrde og Præsteskabet til Beskjæmmelse. [Colleg.

foreslog derfor, at til Understottelse for slige fattige

afsatte Præster maatte af Kongen skjænkes en 5"/o

21*
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^40. Rente bærende Capital af G879 Rd. 72 Sk. D. Cour.,

Okiobr. hvoraf Gollegiet kunde uddele Renten efter eget Skjcin]

^ dog med Vores Forevidende, uden at være forbunden

nogen ordentlig Regenskab derfor at aflægge, saa og

uden at gjore det Publico bekjendt, paa del ei at slige

Afsatte skulle kræve det som en Ret, og for deres

Misgjerninger prætendere Alimentation af Publico. —
[af disse Renter skulde og fremmed Porto af Breve til

Gollegiet og andre Smaa-Udgifter afholdes]. —Og
endelig, at I allerund. formene, at det til megen Skjænd-

sel at afværge kunde være tjenlig, at de som blive

fra deres Kald afsatte og ikke igjen af Os benaadede,

eller i det mindste saavidl dispenserede, at dem gives

Frihed at soge andet geisllig Briid, skuiJe aitid ved

endelig Afdommelse fra Kaldet ogsaa aflægge deres

præstelige Habit, for ei at gaae baade Embedet til

Skjændsel, saa og ved Habiten paa et eller andet Sted,

hvor deres Misg^jerning ei er bekjendt, snige sig til at

forrette præstelig Embede. Da, saasom Vi
, finde for-

anforle Eders os allerund. gjorde Forslag meget godt

og nyttigt, saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi

ved Reskript af denne D. D, lil Vores Rentekammer

allern. have bevilget, at forskrevne Capital der maa af-

leveres, og at Renterne deraf a 5% aarlig maa betales

til General-Kirke-Inspections-Collegium, af hvilken Capi-

tal de afsatte Pra^ster og Geistlige aarlig maa nyde eh

niidlorftig Underhold, saa og at den Post-Porto, som be-

tales for Breve og Paqver, som til Collegium indkom-

mer fra fremmede Steder, deraf maa betales. Og

hvad sig ellers de Præster, som blive afsatte fra deres

Kald, anbelanger, da skal de ogsaa aflægge den geist-

lige Habil, og maa ei mere bruges til geistlige Forret-

ninger; hvilket 1 alle Vedkommende haver at bekjendl-

gjore. Dermed <&c, Frederiksborg den 7. Oktobr. 1740.
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Gener. Kirke-lnspect. Coll. Circulaire ang. 1740.

afsatte Geistlige.' Khavn. 5 Novbr. 1740. — t^^]^
General- Kirke -Inspect. Collegii Copieb. I, S. 804—805; Rubr.

hos Fogtm. IV. 2, 112.

Da del hnr behaget Hans kgl. Maj* ved allern.

Ueskr. lil General- Kirke -Inspectionen, dat. den 7. Okl.

1740, paa dette Collegii allerund. Forestilling iblandt

andet saaledes allern. at resolvere: ,,at de Præster,

som blive afsatte fra deres Kald, skal ogsaa (ved ende-

lig Afdciramelse fra Kaldet tildommes al) aflægge den

geistlige Habit, og maae ei mere bruges til geistlige

Forretninger; hvilket General-Kirke-Inspections-Collegium

alle Vedkommende haver at tilkjendegive". — Saa have

Vi i allerund. Horsomhed for saadan Hans kgl. Maj'"

f^llernaad. Befaling ei skullet forbigaae at give (Tit.)

samme allern. Resolution, saavei til egen allerund.

Efterlevelse, som at ^]'6Te den ligeledes alle under

Dennem sorterende Retter bekjendt, herved tjenstligst

tilkjende. Forblivende åc. General -Kirke -Inspeclions-

Gollegium den 5. Novembr. 1740.

Forbud paa Vimpel - Foring. Christiansborg 1741.

17. Februar 1741.^ — Publiceret paa ålthinget 1741 l'^- ^e*^™^-

OK indfort i Althingsbogen s. A. Nr. 27, 3. - Original-Af-

tfyk hos HopCTner. Qvart-Forr. 1T41, S. 68—70; Schou IH,

438-439.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V. at som Vi

med Mishag have maat fornemme den Uorden og

Misbrug, som skeer med at fSre Vores Flag, Vimpel

og Gjos med Split udi, uanseet tvende af Vores Herr

Far-Fader, salig og hbilovlig Ihukommelse Kong Chri-

stian den Femte, derimod udgivne Fprbudde af 15.

') Dette Circulaire er afgaaet til alle Stiftamtmænd og Bi-

skopper i Danmark og Norge, samt til Justitiarius i Hoie-

jj'
sterei og i Over-Hof-Retten i JSorge, men næppe til Island.

For. u. Juli n4B; Piak. G. Dec. 1776.
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Hil. Julii 1690 og 21, Januarii 1696 \ i del fast alle Skip-

17, Februar, pere, som forer noget Coffardie-Skibj hjemmehorende

i Vores Riger og Fyrstendommej understaae sig at

fore sligt, og derudi ikke alene at forgribe sig imod

Vores egen Hbihed, men endog ved saadan Omgang

at give Anledning til Forklcinelse af det Regale, som

Os alene tilkommer; saa have Vi, lil slig utilladelig

Misbrug aldeles at hæmme og afskaffe, fundet for godt

herved allernaadigst at byde og befale, at ingen Skip-

per, som forer noget i Vore Riger og Lande hjemme-

horende Skib, enten det maatte fore Ganoner eller ikke,

ei heller nogen Kjobmand eller Rheder derudi, maa

underslaae sig, enten i Soen, paa nogen Vores Rlied

eller Havn, eller og paa fremmede Guster og Havne,

at f5re nogen Vimpel, eller Vores Flag og Gjos med
Split udi, det være sig i hvad Slags Leilighed det

være maatte, under Vimpelens Forbrydelse og Halv-

tredsindstyve Rigsdalers Straf til Vores Admirahtets-

Gassa for hver Gang de dermed betrætles; og om det

skeer anden Gang, eller tiere, derforuden tiltales som

Vore Mandaters raodtvillige Overtrædere. Under samme
Straf skal det være forbuden alle Skippere og Rhedere

af noget i Vores Riger og Lande hjemmehorende Skib,

. dertil at lade gjore eller derved at fore nogen Vmipel,

eller Vores Flag og Gjos, og om de dermed betræffes,

' skal de uden Forskaansel ansees, hgcsom de dem virke-

lig havde misbrugL Forbemeldte Roder skal Magistra-

ten, eller anden Ovrighed paa det Sted, hvor saadan

modtvillig Forseelse skeer, saavelsom og Tolderen ved

Execution, og uden nogen Proces, hos Skipperen, eller,

om han er uformuende, men har Rhedere der paa

Stedet, da hos dennem een for alle og alle for een

strax inddrive, eller og belægge Skiberummet med

, Arrest, indtil Retaling skeer, som de selv agter at svare

til, om det skulde befindes, at de med Nogen herudi

') Disse Forr. ere ikke publicerede i Island.
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skulde have seet igjennern Fingre. Dersom nogen af HAl.

Vorés Undersaatier imod dette Vores alvorlige Forbud "TTT;^*^^

skulde understaae sig udenlands al bruge Vimpel, eller

Vores Flag og Gjds, da skal den eller de, af det der-

med farende Mandskab^ som ved Hjemkomsten angiver

sligt for det Steds Ovrighed, hvor Skibet kommer i

Havn, nyde en Trediedeel af forbemeldte Boder, saa-

fremt Sagen bliver Vedkommende overbeviist; i hvilket

Fald Vores allernaadigste ViUie er, at Sagen efter

Gjæste-Rets Maade skal examineres og dommes-

Det Asiatiske Compagnies Skibe skal alene være

tilladt at fcire Vores Flag og Vimpel, naar de ere pas-

seret Æqvinoctialen, og indtil de paa Retouren er

kommet den igjen forbi.

Desligeste maa paa det Guineiske og Vestindiske

Compagnies Skibe hverken Vimpel, eller Vores Flag

og Gj(3s fores paa denne Side Tropieum Cancri, alt

under Straf som forbcmeldt. Hvorefter alle og enhver

sig allerunderdanigst haver at rette, og for Skade at

tage vare. Thi byde og befale Vi hermed Vores Stift-

befalingsmænd, Amtmænd, Præsidenter, Borgemestere

og Raad, samt Toldere, Fogder og alle andre, som

denne Vores Forordning under Vort Cancellie-Seigl til-

skikket vorder, at de den paa behorige Steder til alle -

og enhver Vedkommendes allerunderdanigste Efterret-

ning straxen lader læse og forkynde. Skrevet paa Vort

Slot Christiansborg i Vores KongeUge Residents-Stad

Kjobenhavr^ den 17. Februarii 1741.

Forordning om Vidners Indstævning, m. v. 3. Marts.

Christiansborg den 3. Marts 1741 \ - Publiceret

paa Althinget 1741 og indfort i Allhingsbogen s. A. Nr. 27,

2. Siell. Reg. 58, 43*—49. Original -Aftryk hos Hopffner;

Qvart-Forr. 1741, S. 54—61; Schou III, 440—445. - Islandsk

Ojevnf. ResUr. 4. Mai 1753; Plak. 16. Sept. 1778; For.

1. Mai 1782 og 19. Juli 1793-
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<741. Oversæll. trykt i den af Landsovei retten i Island ifdige Cane.

3. Marts. Sitr, 2- An:;. 1800 udjiivne Samling aC Anordninger, S. 51-60.

FoKOKDNiNc. ang. hvorledes n)ed Vidners Indstæv-

ning, Forela^ggolse og Faldsuiaiils Kjendelse imod modi-
"

villig udeblivende Vidner, Opsættelser, Sporgsmacil til

Vidner og deres Åfhijrelse, skal forholdes.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V., ni. som Vi

med særdeles Mishag haver fornununel, hvorledes de

ved endeel Retler i Vore Kongeriger Danmark og Norge

indslævnle Thingsvidne-Sager i iang Tid uafgjorte skal

henstaae, og derforuden adskillig Misbrug ved Vidners

Åfhorelse skal forefalde, deels formedelst de indslævnle

Vidners modtvillige Udeblivelse, deels formedelst Citan-

ternes egen Forsommelse, og deels ved Parternes og

deres Fuldmægtigers til Rettens Krænkelse ofte forovede

og i Svang gaaende dumdristige og uforsvarlige Forhold:

saa have Vi, til snadan utilborlig Ophold og Misbrug at

forebygge, hindre og afskafle, allernaadigst fundet for

godt at byde og befale, som Vi og hermed allern. byde

- og befale: \) At paa det Enhver, som indstævnes til

at aflægge sit Vidne, maa vide, at det er hans allerund.

Pligt, naar han derom for sit Værnething indkaldes, at

udsige sit Vidende under den i Loven foreskrevne Straf,

saa og paa det ingen skal undskylde sig, at lian ikke,

under Lovens Straf, er bleven stævnet, eller at Dom-

mernc ikke skulle paaskyde, at de ikke kunne domme

paa det, hvorpaa ikke er stævnet: saa ville Vi allern..

at alle Stævninger til Vidnesbyrd, hvad lieller de ere

skriftlige eller mundtlige, skulle med tydelige Ord melde,

at de indstævnte Vidner, af hvad Stand og Gondition

de ere, indkaldes under Faldsmaals-Slraf, hvilket Dom-

merne nbie have at iagttage, baade ved Stævningers

Udstædelse, naar de af Retten udfærdiges, og ved deres

Afhjemling, naar de komme i RettCj og skulde efterdags

nogen Stæ.vning til Vidnesbyrd fremkomme i Retten,

udi hvis Stiil eller Afhjemling denne Erindring maatte

feile, da skal Dommeren være pligtig strax og uden
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videre Ophold saadan Slævning at afvise paa Sagsoge- 1741.

rens Bekostning. — 2) Naar Vidnerne saaledes, under 3. Marts,

deres Faldsmaal, ere stævnede, og dog enten alle olier

'iogle udeblive, uden at tilkjendegive deres lovlige For-

f^*ld, og derved at bevise Retten den tilbørlige Lydighed,

da skal Dommeren forelægge de udeblivende Vidner

W en vis Tid at mcidc under deres FaldsmaaP, og skal

den, som stævnet haver, ufortovet tage Forelæggelsen

beskreven, besorge dens lovlige Forkyndelse og Afhjem-

^'^§ i Retten til bestemte Tid; men giver noget ude-

blivende Vidne sit Forfald tilkjende, og saaledes indlader
fe

sig efter Stævningen, da haver Dommeren paa hans

anmeldte Forfalds Gyldighed at kjende, hvad Ret er,

og derefter opsætte Sagen til en lovlig Tid, da Vidnet

er pligtig under Faldsmaal at mode. — 3) De Parter

eller Fuldmægtige, soui have stævnet til Vidnesbyrd,

og dog forsomme slrax at tage Forelæggelse beskreven,

eller i rette Tide for de udeblevne Vidner lovlig at

lade forkynde, bor l'or saadan deres Forsouunelse be-

tale to Lod Solv til Justitz- Gassen, forend dennem ny

Forelæggelse maa bevilges, om end dennem Beneficium

Paupertatis allernaadigst kunde være forundt, eller de

maatle være befalede nogen Delinquent- eller anden
Sag at udfcire. — 4) Moder Vidnet, der saaledes baade
ved Slævning og Forelæggelse om sine Faldsmaals-

Bcider er erindret, end ikke til bestemte Tid, da bor
Dommeren, uden nogen Efterladelse eller Ophold, strax
samme Rettesdag domme den Udeblivende for sin Modt-

.

villighed og Ulydighed mod Retten at bode sit Falds-

maal, Sagsdgeren og Kongen hver li Lod Siliv, og det

nied udtrykkelig Tillæg, at han derforuden skal være
P'^gtig, under lige Straf, af mode til næste Thingdag,
som hannem forelægges. — 5) Saadanne Faldsmaals-

Kjendelser, xae^ denidi indeholdte nye Forelæggelser,

skal den, som stævnet haver, ei alene uden Ophold

') For. 3. Juni n9t) § 1.
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1741. tage beskreverij Jade forkynde og i Retten til bestemte

3. ^^^lrts. Tid fremfore, under saadan Straf, som den tredie Articul
"^""^^'^^^

ommeider, men han bcir endog ved Vore Fogder eller

rette Vedkommende lade dem exequerCj og hvis han

hcrudi findes forsommelig, da baade for sin Efterladen-

hed betale til .kistilz-Gassen to Lod Solv, og derforuden

selv være Os ansvarlig for den Os tilkommende Andeel

af Boderne, om den formedelst ulovlig Ophold skulde

blive uvis^; til hvilken Ende Vi allern. ville, at Vore

Fogder og andre Vedkommende strax, endog uden

foregaaende Forkyndelse, skulle paa Anmodning hos

de Skyldige exequere deslige Faldsmaals-Afsigter, med

mindre Overrettens Stævning derpaa forevises. —
6) Og paa det Vores alvorlige Intention til modtvillige

Vidners Tvang maa nyde sin Virkning, da ville Vi

allern., at med alle modtvillig Udeblivende lovlig stævnte

og forelagte Vidner paa forskrevne Maade skal forfares,

saa længe, indtil de bevise Os og Vores Lov den

allerund. pligtige Lydighed, hvilket og Overretterne have

,at iagttage i deres Domme, saa ofle nogen Faldsmaals-

Kjendelse der vorder indstævnet; end skulde det hænde

sig, at noget modtvilligt udeblivende Vidne skulde ved

ulovlige Udflugter eller ugrundet Appellation saa længe

forhale Tiden, indtil Hovedsagen, hvorudi hans Vidnes-

byrd udfordredes, ved anden Oplysning blev tilende-

bragt, og hans Vidne i saa Maade ikke mere -bchovedes,

da bor Dommeren for saadan hans underfundige Gjen-

stridighed og Vores Lovs Foragt paalæ.gge ham en an-

seelig Penge- Straf til gudelig Brug og Justitz- Gassen,

efter hans Stand og Vilkaar og Sagens Beskaffenhed.

—

7) Dersom den, der haver stævnet eller erholdel Fore-

læggelse, Hovedmand eller Fuldmægtig, ikke selv moder-,

eller lader mode til bestemte Tid, naar Sagen, hvorudi

han Vidner haver indkaldet, paaraabes, da b(5r han

') For. 1. Mai 1782 § 3.

^) For. 3. Juni 1796 § 14.
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for saadan sin Udeblivelse betale lo Lod Scilv tilJiislitz- 1741.

Gassen, og ligesaa njegel iil hvert af de indstævnte 3. Marts.

Vidner, som moder og byder sig i Rette, hvilke Kjen-

delser ligeledes strax skulle og maaé exequeres; der-

som Sagsogeren efter sin udtagne Stævning eller Fore-

læggelse agter fremdeles at lade de indkaldede Vidner

forhore, da haver han derlil al bescirge ny Forelæggelse.

— 8) Naar den Stævnende, formedelst lovlig Forfald,

til den bestemte Tid enten ikke kan mode eller afhore

de indstævnte Vidner, og hannem desaarsage forundes

Opsættelse, da haver Dommeren at tilholde hannem, al

han paa sin egen Bekostning lader baade Vidnerne og

Vederparten den igjen berammede Tægtedag lovlig be-

kjendtgjore, med mindre de selv ere til Vedermaals-

Thing, og derom sammesteds vorde underretlede. —
9) Dersom Nogen udi en Hovedsag forlanger Opsættelse,

' for derudi at fcire Vidner, da maa hannéra saa lang •

Tid forundes, at han beqvemmelig kan fore sine Vidner,

og erholde Thingsvidne beskreven, hvortil Dommeren,

efter sin bedste Skjonsomhed, haver at sætte en vis

Tid, efter Stedets og Omstændighedernes Leilighed;

naar den berammede Tægtedag indfalder, da b5r den,

som Opsættelsen haver været forundt, enten fremlægge

det paaberaable Thingsvidne, eller og noiagtig Beviis

fra den Ret, hvor Vidnerne skulle fores, at det ikke

haver været mueligt i den bevilgede Tid at faae Things-

vidne forhvervet, og at han har anvendt sin Flid derpaa,

1 hvilket Fald Opsættelsen af Dommeren maa og kan
forleenges; men dersom han ikke til den ansatte Tægte-

dag fremlægger det agtende Thingsvidne, eller Beviis

om Aarsagen til dets Ophold, da fortfares med Hoved-

sagen, ligesom der ikke nogen Opsættelse havde været

forlanget eller tilstaaet. Befindes del og, at nogen

Hovedmand eller Fuldmægtig haver forlanget saadan

Opsættelse, alene for derved at forhale Sagen og bringe
sm Vederpart i Bekostning,* da haver Dommeren, ved
Sagens endelige Paakjendelse, baade Hovedmand og
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1741. Fuldmægtig ei alene derfor med Mulkl at ansee, men
3. Marts, endog med Omkoslning til Vederparten, efter Sagens

Beskaffenhed*. — 10) De Parter eller Fuldmægtige, som

befindes med unyfh'g Vidtloflighed eller utidige Ind-

sigelser at have opholdet Vidners FCrelse, eller Dom-

meren med uforncidne Interlocutoriers Afsigelse al have

bemoiet, eller og efter gjort Erindring ikke at have

enlholdet sig fra Sagen uvedkommende Spcirgsmaal,

dennem haver Dommeren ved Sagens endelige Paa-

kjendelse at ansee. som han forsvarlig eragter. —
11) ISaar Vidner skal fores, da staaer det i Sagsogerens

Valg, enten han forlanger, al Vidnet selv skal fortælle

hvis hannem om Sagen er bekjendl, eller og om han

efter Sporgsmaal vil indhente Vidnets Svar; hvilket han

udvælger, da haver Vidnet alene at- tale til og for Ret-

len, og maa Ingen, enten Sagsoger, Vederpart, nogen

af deres Fuldma^gtige eller Andre, hvo det være kunde,

falde Vidnet ind i sin Tale, mindre lægge ham Ord i

Munden, eller fordreie hans Udsigende, eller soge at

faae anderledes indfort i Thingbogen, end soip Vidnets,

egentlige Ord og Mening haver været; ei heller maa

den Spcirgende udi sine Spiirgsmaal indfOre hvad han

vil have svaret, men Dommeren skal alene være den,

med hvilken Vidnet haver at handle, og til hvilken Ved-

kommende have at vende sig, dersom de ved Vidnets

Udsigende have nogen Erindring atgjore; hvad Spcirgs-
r

maal enten af Pai'terne haver til Vidnet al fremsætte,

skal med Dommerens Tilladelse af Skriveren indfores

i Thingbogen, og modtager Dommeren selv og ingen

Anden Vidnets Svar derpaa, efter at det hannem af

Protocollen lydelig er bleven forelæst, og derpaa lader

Dommeren Vidnets Svar af Skriveren indfore, som det

da skal oplæse for Vidnet, der selv maa forklare, om

det i sine Ord og Mening rettelig er tilfort, og om.

derve'd nogen Forandring eller Tillæg skeer, da skal

') For. 3. Juni 1790, Cap. 3, § 10.
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<iet ligeledes i Thingbogeii riiUig iinlegiies. — 12) Fin- 1741.

^er nogen af Parterne fornciden, i Anledning af Vidnets 3 Marts.

Svai-j at gjore nærmere Sporgsmaal, da omgaaes dermed

paa samme Maade, ou med Dommerens Tilladelse. —
43^) Finder Dommeren noget Vidne i sit Udsigende at

være ustadig, da bor han Vidnet derom med Sagt-

modighed erindre, og give det Tid til vel at betænke
•sig, især om det skeer af Enfoldighed og Mangel paa
ret Begreb om Spcirgsmaalets egentlige Oiemærke; i

hvilket Fald Dommeren ,bt3r forestille og indrette Sporgs-

maalet, at dets Mening vel kan fattes, og Vidnet ikke

forvildes. — 14) Ingen Part eller Fuldmægtig, eller

Andr* ved Retten tilstede værende, maae undei^taae

sig, uden Dommerens dertil given Tilladelse, at tale

med de indstævnte Vidner, efter al Retten er sat, og

medens den holdes, mindre at friste Vidnerne om hvad
de ville udsige, eller lægge dem Ord i Munden, men
Enhver, som ved Retten er tilstede, skal med al Ær-
bcidighed være taus og stille, og intet andet tale, end
hvad han haver Protocollen at lade tilfore; forseer Nogen
sig herimod, da haver Dommeren- al lade hans Navn
tilfore i Prolocollen, med alvorlig Paamindelse at ære

Kongens Ret; entholder han sig ikke derefter fra saa-

<lan Usommelighed, da. om del skeer af Part eller Fuld-

mægtig, tilfinder Dommeren ham fiirslc Gang at bcide

to Lod Solv til Justilz- Gassen, anden Gang dobbelt,

hvilke Boder strax paa Stedet skulle betales, eller Dom-
meren have Magt til at lade den Skyldige anholde,
indtil han betaler; skeer det oflere, og af Modtvillighed,
da lilfmdes han at udgive anseeligere Boder, eller paa-
lægges anden Straf efter Stand o« Vilkaar og Forseel-

sens Beskaffenhed; men skeer sligt af nogen Fremmed,
ved Retten tilstede værende, som Sagen ikke vedkom-
nier, da haver Dommeren Magt til, saafremt han ikke
holder sig forste Advarsel efterretlig, at udvise ham

) For. 10. April 1833 § 4-
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^741. fra Retten, og dersom han derimod findes ^'enstridig,

~r*rrr*r" l^^® li^m derfra udsætte. Hvorefter Alle ou Enhver,
3. Marts. ^ '

foruden hvis som herom i Loven foreskrevet er, sig

allerund. haver at rette og forholde. Thi byde og be-

fale Vi liermed Vores Grever, Stiftbefalingsmænd, Fri-

herrer, Biskoppei', Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd,

Præsidenter, Borgemestere og Raad, samt Fogder og

alle andre Vedkommende, som denne Vores Forordning

under Vores Gancellie-Seigl tilskikket vorder, at de den

paa behdrige Steder, til Alles Efterretning, strax lader

læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Ghristiansborg

i Vores kongehg Residentsstad Kjobenhavn den 3. Martii

Anno 1741. •

31. Marts. Rentekammerets Ordre til Embedsmændene

paa Island og Færoerne, i Anledning af Expe-

ditionen til disse Lande. Khavn 31. Marts 1741.

- Rentek. Isl. og Færo. Copiebog 2006, Litr. H, Nr. 391.

Som Hans Kgl. Maj' allern. har ladet en armeret

''Fregat equipere, for at krydse under Island og Færcie

paa de fremmede Ilukkerler eller saa kaldede Luren-

drejere, hvilke i mange Aar der paa Landene har

brugt og drevet forbuden Handel, saa bliver enhver

Hans Kgl.. Maj" Betjentere paa Island og Færde, som

denne Vores Ordre af den paa bem*' Fregat comman-

derende Ofhceer, Capitain Klog, forevises, herved

strengelig anbefalet, at de straxen og uden nogen Op-

hold og Indvending, saavel ifolge den kongel. allern.

Forordn, af 13. Mai 1682, som den det islandske Gom-

pagnies Interessenter allern. meddelte Octroy af Dato

3. April 1733, seer ham i alle mulige Maader til Hans

Maj*' hciie Tjenestes Befordring assisteret, baade mod

Retlernes Holdelse, ifald det af Hannem skulde foi'lan-

ges, og ellers i hvad anden Occasion, som ved denne

Ham allern. anfortroede Expedition kunde foreldbe,

saa fremt de ikke vil underkaste sig den Straf, som
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li(3istbeniel(Jte allern. Forordning og Octroye befaler. 1 741

.

Rentekammeret den 31. Martii 1741.
^T^^larts

Reskript til General-Kirke-lnspections-Col- i. April.

legium, ang. en General-Kirke-Visitators Sendelse

til Island- Christiansborg 1. April 1741. —
Sieil. Tegn. LXXII, 75^ Uddr. hos Fogtm. IV. 2, 178-179.

'

Christian den Sjette &c. V. S. G. T. Eftersom Vi,
«

ved den Anledning, at Biskop- Embedet i Ilolum Stift

paa Vort Land Island er vacant, under den 7**" Januarii

sidstafvigt tilkjendegav eder, at I havde at gjcire Os

allerund. Forslag paa et sand gudfrygtig Subjectum til

denne Vacance, uden at binde sig til Islænderne selv,

m. v., og Vi nu af eders Os herom den 23^^ Martii

næstafvigt allerund. gjorde Forestilling have fornummen,

at I befrygter, at Island: 1) maa være forsynet med

mange slette Læi^re , saavel i Kirken som Skolen

;

2) at Skolevæsenet blot alene dependerer af Biskop-

pernes Indretning og Husholdning, og for det S**'") at

gudelige Boger ere der i saa hoi Priis, at de befryg-

tehg ikke kan konune i Alles Ilænder, foruden at det

og, hvad Præsteskabet og La*<reslanden angaaer, er

bekjendt, at faa studerede Islændere komme her til

Universitelel , men at de allerfleste admitteres af Amt-

manden, med Biskoppens Sanitykke, lige fra Skolen til

Præste- Embedet, hvilket alt, med mere, har bevæget

eder til at eftertænke, om her kunde findes nogen rel

dueHg Mand, som sig vilde paatage der i Landet sin

Livstid at forblive, og det dog ikke er vel gjoriigl, at

en Mand, som ei har Sproget, kan forrette alt hvad en

Biskop tilkommer, da I ere faldne paa, de Tanker, at

der paalideligst kunde faaes Kundskab om den island-

ske Ståls Beskallenhed, om Vi allern. ville resolvere,

at sende en dygtig geistlig Mand til Island, under Navn

af General- Visilator, som forblev der i Landet i det V
mindste i 3 Aar, for, efter medgivende Instrux, at er-
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1741. kyndige sig om alt, hvis iuan om den islandske Kirkes

1. April. Omstændigheder havde nodig al vide, til hvilken Ende

han maatte reise selv omkring i Landet, for des bedre,

efter befundne Beskatienhed, at kmine gjciro Forslag tiJ

Forbedring i hver Ting. og al ham medgaves en Tolk;

Holums Biskops Embede , til Omkoslningernes nogen-

ledes Erstatning, imidlertid blev vacant, og de tvende

herværende Provster * blev remitterede med det Haab,

at de efter 3 Aars Forlob endnu kunde vente Adgang

til Bispestolen, eller Titul af Vice-Biskop, naar de med

alle Efterretninger og Oplysninger gik Visilatori, efter

Forlangende, redelig lilhaande; hvilken Entreprise I

dog erkjende ei at kunde skee uden anseelig Bekost-

ning, endskjondt I i Begyndelsen havde tænkt, al Ho-

lums Bispe-Revenlier kunde have været tilstrækkeliae

til. at afholde disse Omkostninger, hvorom de hervæ-

rende Provster eder dog anderledes havei- berettet, og

at llolums Bispedomme ikke indbringer mere end om-

trent '^OO Rd. aarlig, af hvilke Skolerne skal vedHge-

holdes og Lærerne lonnes, desaarsag 1 til Os allerund.

have indslilt, hvad ved disse Omstændigheder kan være

at gjore, siden Tiden er knap, da Personerne skulle

gaae bort med Skibene, som ved næste April Maaneds

Udgang gaae herfra, og derfore have 1 været beta^nkl

paa al tale med en og anden, som 1 til denne Forret-

ning agtede dygtige, og iblandt andre med Præsten 'i

Vores Citadel Frederikshavn, Ludovicus Harboe, hvem

I giver det Vidnesbyrd, at han har alle de Requisita

som hertil udfordres, og om hvem 1 haver det Haab,

' al han sig til el Redskab i denne vigtige Sag lader

bruse, allerund, udbedende Vores allern. Resolution

herudinden, paa det at I, saafremt Vi allern. approbere

eders Forslag, uden Ophold kunde være betænkte paa,

at gjbre fornoden Foranstaltning til Værkets Befordring,

og om Indretningen selv gjore Os nærmere allerund.

' ') see Espélfn, IsL Årbækr IX, 142-143.
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Forestilling. Thi gives eder hermed lilkjende, at Vi 1741.

allern. finde foranfCrte eders allerund. Sentiment me- ' 7"^'
1. April.

get godtj da det, for at faae sikker Kundskab om det

islandske Kirkevæsen, vel var godt, om der en saadan
I

General- Kirke -Visitator blev sendt derhen, som alting

paa det noieste kunde examinere, hvortil da den i

Citadellet foreslagne Præst Harboe vel kunde bruges,

ifald han er at formaae til at paatage sig denne Reise

og denne Undersogning, hvortil Vi allern. ville godt-

gjSre hannem aarlig saa meget som han behover og I

kunde finde dertil at være forndden, og kan de tvende

herværende islandske Provster sendes tillige med ham
-

derhen, for at give ham Oplysning om alle Ting an-

gaaende Kirkevæsenet, da dennem, naar det befandtes

at de havde gjort det vel og redelig, kan gives For-

sikkring om Vores kongelig Naade i Fremtiden. Der-

efter I eder allerund. kunne vide at rette. Befalendes

eder Gud. Skrevet paa Vort Slot Christiansborg den

1. April 1741.

Kongelig Resolution ang. Realisation af op- 27. Aprii.

bragte hollandske Fiskerskibe. Christiansborg

27. April 1741. — Rentekammeret forelægger i aller-

und. Forestilling 10- April Beregning over" de i afvigte Aar

under Island opbragte sex hollandske Hukkerters Salg ved Auk-

tion 16. Januar og 3. Marts d. A., tilligemed deres Ladninger,

t) Ladningerne: 935 Tdr. Torsk, 605 Tdr.

spansk Salt, 54 Tdr, Tran ni. m., ud-

bragte til . . . . 5547 Rd. 2Vi Sk

2) De sex Hukkerier udbragte til ... 5849 — » —

tilsammen 11,396 Rd Vh Sk.

Fragaaer

:

O Kjobt paa Auciionen til

den finmarkske Handel 2482 Rd. 1 Sk.

2) 4 afHukkerterne kjobte

til kongelig Tjeneste . 4082 — » —
.

3) Pakhuusleie, Auctions-

Salair m. v 859 - 8 —— 7423 Rd. 9 Sk.

//. 5. 22
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1741. Overskud 3,972 Rd. 89 Sk.

hvorfra gaaer 'A til Opbringeren, Capit. Klog 993 — 23V8 —
27. April.

endeligRehoIdning, beroende i Zahikammeret 2,979 Rd. 67 '/s Sk.

Renlek. Korske Relat. og Resol. Prot. 23, Nr. 46.

Det er saaledes vel, at disse 6 holJandske Huk-

kerter med deres indehafte Ladninger, ved de derover

holdte Auctioner ere bortsolgte, og at deraf, for Vores

Regning, til den finniarkske Handels .Bedrifning er ble-

ven indkjbbt Vare for 2482 Rdln 1 Sk.; og bevilge Vi

allernaadigst, at de for Pakhuusleie, Auctions-Salarium

og andre smaae Udgifter , item til Douceurs for de

tvende Personer, som derved have været committerede,

samt tvende Toldbetjentere og . Admiralitets - Buddene

anforte Bekostninger, maae ialt med 859 Rd. godtgjores

og Vedkommende udbetales, saa kan og de for Capi-

tain Klog opfdrle 993 Rd. 23^/8 Sk. til hannem udbe-

tales, og siden af de for samme Hukkerter og Vare

indkomne Penge endda overskyder 2979 Rd. 67V8 Sk.,

saa bevilge Vi allernaad., at Oberstlieutenant Thura pg
Gapitain Eichtved maa, for deres ved Slottets Bygning hafde

Umage, deraf nyde hver lOOORd., men de ovrige 979

Rd. 67 Vs Sk. kan i Vores Gassa forblive. Christians-

borg Slot udi Kjobenliavn den 27''' April Anno 1741.

5. Mai. . Reskript til Præst Ludvig Harboe
,

ang.

hans Sendelse til Island. Christiansborg 5. Mai

1741. - Siell. Tegn. LXXII, 116"- 117.

Christian den Sjette &c. V. N. T. Saasom Os el-

skelige Vores General-Kirke-lnspeclores i Anledning af

et Vores til dennem dcni. Aprilis sidstafvigt ergangne

Reskript, anlangende at formaae en som General-Kirke-

Visitalor at gaae over til Vort Land Island, for at un-

derscige Kirkevæsenet der paa Landet, hvortil de dig

allerund. havde proponeret, nu til Os allerund. have

indberettet, at de have faaet din cathegoriske Resolu-

tion, at du var ganske villig til at paatage dig denne

1
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Reise og General-Kirke-Visitationen paa Island. — Thi 4741.

er hermed Vores allern. Villie og Befaling, at du
^^^'''^^''^^J^

ter ' din Leilighed efter, som General-Kirke-Visitator,

med de i dette Aar herfra bortgaaende Skibe, at gaae

over til bemeldte Island og forblive der i Landet udi,

tre Aar, eller saa længe din Forretning det udkræver,

da du udi samme Forretning haver i alle Maader at

rette dig efter den Instruction, som dig af Vore Gene-

ral-Kirke-Inspoctoribus vorder medgiven
;
hvorimod Vi

allern. have tillagt dig i trende Aar 800 Rd. aarlig Ldn,

og til den Ende have vi under denne Dags Dato al-

lern, befalet Os eiskel. Vore Deputerede for Financerne

ei alene uden Ophold at lade dig betale det forste

Aars Lcin, men endog at samme for de tvende paa-

fdlgende Aar maa blive avanceret og betalt ved Paa-

sketider her i Vores kongei. Residentsstad Kjobenhavn,

imod en Interims-Qvittering af Os elsk. Christian Lud-

vig Harboe &c. — Udi det dvrige give Vi dig hermed
tilkjende, at Vi i hge Maade have befalet Rector Joen

Terkelsen fra Skalholt paa Island, der nu opholder sig

her, at gaae med dig til Island, for der at være din

Tolk og Amanuensis, og som Notarius ved General-

Kirke Visitationen, for hvilken Forretning Vi allern. have

tillagt hannem aarlig 150 Rdr., som Vi ligeledes have

befalet Vores Deputerede for Financerne, baade for

indeværende og de paafolgende Aar paa samme Maade

og imod for"* Gancellieraad Harboes Qvittering at be-

tale, som om de dig tillagde 800 Rd. her oven er

meldet. Derefter du dig allerund. kanst vide at rette.

Befalendes &c. Christiansborg den 5. Maji 1741.
r

Reskript til Rektor Jon Thorkelsson
^
ang. ^- Mai.

hans Sendelse til Island. Cluistiansborg 5. Mai

1741, - Siell. Tegn. LXXll, U8.

Christian den Sjette &c. Da Vi aUern. have be-

falet Os eiskel. Ludvig Harboe, Guarnisons-Præst i Vores

Citadel Frederikshavn, som General-Kirke-Visitator med

22*
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4 741. de i delte Aar herfra bortgaaende Skibe at gaae over

r'^rrT^ til Vort Land Island, for at undersoge Kirkevæsenet

der paa Landet: saa er hermed Vores allern. Villie og Be-

faling, at du retter din Leilighed efter at folge med
ham til Island, som hans Tolk og Amanuensis, og som

Notarius ved General-Visitationen, da du aldeles

skal dependere af General-Kirke-Visitatore og gaae ham
tilhaande i alle de Ting, som til Værkets Befordring

kan tjene og dig gives at forrette; for hvilken Forret-

ning Vi allern. have lillagt dig i trende Aar 150 Rd.

aarlig, og til den Ende under denne Dags Dato allern.

befalet Os elskel. Vore Deputerede for Financerne ei

alene uden Ophold at lade dig betale det fOrste Aars

Lon, men endog at samme for de tvende paafolgende

Aar maa blive avanceret og betalt ved Paasketider

her i Vores kongel. Residentsstad Kjobenhavn, imod

en Interims-Qviltering af Os elsk. Christian Ludvig Har-

boe &c. Derefter du dig allerund. kanst vide at rette.

Befalendes &c. Christiansborg d. 5. Maji 1741.

5. Mai. Reskript til General-Kirke-lnspections-Col-

legium, ang. Harboes Sendelse til Island, Chri-

stiansborg 5. Mai 1741.—Mell.Tegn.LXXII, 118^119.

Christian den Sjette &c. V. S. G. T. Da Vi af eders

til Os indleverede ailerund. Forestilling af den 29'*« Apri-

lis næstafvigt have fornummen, at efterat I havde scigt

at faae Guarnisons-Præsten udi Vores Citadel Frede-

rikshavn, Os elskelig Ludvig Harboe, hans cathegoriske

Resolution paa det af eder proponerede og af Os allern.

approberede Forslag, anlangende, om han kunde for-

maaes til at gaae over til Vort Land Island, for der at

undersøge Kirkevæsenet, og at han derefter for eder havde

declarei»et, at han var vilHg til al paatage sig denne

Reise og Genéral-Kirkc-Visilationeu paa Landet, har I

tillige været betænkt paa, at udfinde en Tolk, at give

hannem med, hvortil I have udfunden en Person ved
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Navn Joen Terkelsen, som er en Islænder af Geburt ogRec- 1741.

tor i Skalholt, cler merl sin Biskops Tilladelse i nogle 5. Mai.

Aar opholdt sig her og suppliceret her om anden Befor-
'"^"^"^

dring. — Thi give Vi eder hermed tilkjende, at Vi, ef-

ter forberorte eders allerund, Forcsliliing, under denne

Dags ,
Dato have ladet expedere Vores allern. Befaling

til enhver af dem, angaaende denne Forretning, som I

af hosfolgende tvende Gjenparter kande erfare. Og,

som vi end ydermere af eders ailerund. Forestilling

fornemmer, at Omkostningerne, som til denne Expedi-

tion aarlig vilmedgaae, vil blive for Pastor Harboe aar-

lig 800 Rd. og for Rektor Terkelsen hvert Aar 150 Rd.,

tilsammen aarlig 950 Rbd. — saa have Vi allern. be-

vilget denne Udgift for dem begge udi 3*** Aar, og til

den Ende herom ladet rescribere Os elskeh Vore De-

puterede for Financerne, at foranstalte disse Penges

Betaling paa den af eder foreslagne Maade; dog ere-

Vi derhos af de allern. Tanker, at der, til Hjælp til

disse Udgifter at bestride, kan tages det nu vacant

værende Bispedommes Reveniier, det I omstændeligen

af hosfolgende Copie af samme Vores Reskript kunde

fornemme. Thi er nu hermed Vores allern. Viliie og

Befaling, at I forfatter og meddeler saavel Gen^ral-

Kirke-Visitatori Pastor Harboe, som Rector Terkelsen

de fornødne Instructioner til denne Forretning, som af

dennem paa Island skal foretages. Dermed &c. Chri-

stiansborg den 5. Maji 1741*. ' -

') Under s. D. er Reskript af ,snmme Indhold emaneret til

de Deputerede for Financerne, hvorved de beordres til at

udbetale Harboe og Jon Thorkelsson 1 Aars Lon slrax, og

i de to folgende Aar ligeledes ved Paaske-Tider i Khavn'

mod Interims-Qvitlering af Christian Ludvig Harboe
;

lige-

ledes beordres de til «at foranstalte, atReveniierne af det

nu paa Island vacant værende Bispedomme til disse Ud-

gifter bliver tagen til Hjælp, forsaavidt ikke deraf til

Skoler eller anden gudelig Brug der i Landet er desti-

neret«. Sjell. Tegn. LXXII, lU**—115.
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1741. Kongelig Resolution ang. Retten til en stran-

ll^^det Hukkert. Christiansborg 17. Mai 1741.

— Rentekammeret anforer i allerund. Forestilling af 6. Mai,

at Sysselmand Skiili Magnusson i Skagafjord Syssel havde ind-

berettet, at den 9. Juli afvigte Aar var der i Sysselet stran-

det en hollandsk Hukkert, "hvilken han, tillige med dens in-

dehafde Ladning, siden Skibsfolkene den samme Dag, som de

strandede, havde handlet med Indbyggerne p;ia Landet«, havde,

ifolge den 7de Post i Octroyen, domt confiskable og leveret

til Kjobmanden. Kammeret indhentede Ocksens Betænkning,

hvori meentes, at Compagniet havde «god F6ie» til at vindi-

cere Varerne og Skibet, da baade Skipper og Folk begik Lu-

rendreieri den samme Dag de strandede, samt da Compagniet

derfor havde usvækket Dom. Da Octroyen § 7 ikke taler om
«strandet Godsu , saa antog Rentek. ikke, at denne Hukkert

med indhafde Ladning, «som ikke forend Strandingen skeete

med ulovlig Handling er betrædet eller anholden«, kunde være

Compagniet lilhorende, allerhelst da Forstrands-Rettigheden

paa Island, som Regale, var Kongen alene forbeholden, hvor-

for det af Directeurerne for detisl. Compagnie havde forlanget

Underretning, om det Bjergede var gjemt eller udsolgt, og

i sidste Fald for hvilket Belob, for at kunne beordre Vedkom-

mende til at modtage Penge og Varer.

Compagniet svarede, at foruden 6790 Par færoeske Stro.m-

per, hvorfor Compagniet betalte i Kongens Kasse 636 Rd. 54

Sk., havde de udskibet til udenrigs Forhandling 677 Par is-

landske Stromper, af detovrige meldte de at have solgt i Kjd-

benhavn for 47 Rd. 59 Sk. men Resien af Uldengodset skulde

have været ganske bedærvet, og derfor kasseret og bortkastet.

Desuden var bragt til Kjobenhavn ISTonder Tran, 87 Tdnder

Torsk og Skibsredskabet , men i Island var tilbage 20 Alen

hvidt Lærred, 67 Alen blaat dito og 12 Alen Cattun, samt

noget raadent Uldengods, endeel spolerede Foustager, som ikke

syntes værd at fore bort; Skroget af Skibet skulde og kun

due til Brændeved.

Trannen, Torsken og det efterliggende Gods beregnedes

efter den nordlandske Taxt, som denhoieste, til 173 Rd. 42 Sk.

Skibsredskabet i Behold anslaaes til 100 — —

tilsammen 273 Rd. 42 Sk.

De specielt anforte Bekostninger beregnes til 240 — 87 —

Beholdningen skulde altsaa kun være 32 Rd, 51 Sk.
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«og om noget videre- af disse Vare isunde være at sælge, eller 1741.

samme noget hoiere kunde udbringes, da melder Directeu- 17. Mai.

rerne, at deraf endog maatte decourteres de paa Torskens^—^-^^
Omsaltning der i Landet medgangne Omkostninger, samt for

Fragt, Douceurs og Assurance tiisammen 395 Rd. 50 Sk., for-

uden Folkehyre, Pakhuusleie, og andre Udgifter«. Da For-

delen for Compagniet altsaa var for Intet at regne, haabe de

at blive befriede for Ansvar,

Rentekammeret bemærker, at nvel burde nu det island-

ske Compagnie, siden dennem ved den givne Octroy aldeles,

ingen Forstrandsrettigbed er tilstaaet, fra sig lægge bem*« un-

der Island strandede Vare, saavel som bvis Penge de for det

deraf allerede Bortsolgte have indlost«, men da Beregningen

viser, at, naar de- færoeske Stromper fradrages, vilde Indtæg-

ten ikke veie op mod Omkostningerne, henstiller Kammeret,

om Compagniet for denne Gang maatte beholde «de strandede

Vare samt Skroget af Hukkerten og Skibsredskabet« , mod

at det betaler i Island "for Bjergning og Opvartning«, — «dog

med de Vilkaar, at hvis saadan Casus af strandede Skibe og

Gods, enten udi indeværende eller tilkommende Aar (ved hvis

Udgang den Compagniet forundte Octroy exspirerer) skulde

indfalde, de da aldeles eniholder dem fra, noget i saa Maa-

der sig at tilegne«'. Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

23, Nr. 54.

Siden hverken en Sysselmand eller nogen Anden

har Magt til at fradorame Os Vores, som et kongeligt

Regale havende, .Strand-Retlighed, men det islandske

Compagnie sig bemeldte strandede hollandske Hukkert

med dens indehavende Ladning selvraadiaen haver

bemægtiget, uden dertil efter deres Contract og Kam-

merels allerunderdanigste Forklaring nogen Rettighed

al have: saa ville Vi allernaadigst, at Kammeret skulle

opsætte og til Vores allernaadigste Underskrift frem-

lægge en Befaling til Amtmanden udi Island, at han

allerforderligst skulle Jade Skibsvraget, og hvad der-

ved endnu findes, auclionere, samt Pengene i Vores

Gasse erlægge, og derover, saavel som paa alt det

Compagniet eller Andre sig haver bemægtiget, enten

) Reskr 8. Juni 1741.
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1741. af Ladningen eller Redskabet, tilsende Kammeret en

IT^TT^ udforlig Forklaring og Vurdering,
i . Møl*

Imidlertid bescirger og Kammeret for det forste,

at hvad Compagniet deraf endnu her har i Behold li-

geledes straxen vorder auctioneret, og os Pengene

derfore allerunderdanigst beregnet, da Vi, saasnart Os

^n af Kammeret fcirst revideret General-Beregning,

paa hvis denne Stranding ialt har indbragt, bliver fore-

.stillet og med Amtmandens Forklaring belagt, allernaa-

digst ville approbere, at naar derudi alene fores til

Udgift de paaBjergningenbevilsligen anvendte Arbeids-

Penge, tillige med en billig Fragt for de deraf hid-

forte Vare, maa samme Omkostninger, og derforuden

en tredie Deel af den ovrige for det bjergede Gods

beholdne Summa udi Bjergeion, efter Loven godtej(5-

res, men Resien til Vores Gasse erlægges, og bemeldte
' Sag da saaledes for denne Gang have sit Forblivende.

Derforuden er det og Vores allernaadigsle Villie,

at Kammeret fornævnte Compagnies positive Erklæ-

ring, om de ved deres til næstkommende Aars Udgang

exspirerede Octroy længer ville continuere, inden 3 a

4 Uger skulle indhente, og Os samme, tilligemed Oc-

troyen og deres Betænkning, hvad derudi til Vores In-

teresse maatte være at forandre, allerunderdanigst fore-

stille. Christiansborg den 17. Maji 1741.

19. Mai. Forordning ang. Delinqnents- og Tyv-Sagers

Udfiirsel i Norge, Christiansborg 19. Mai 1741 \

— Findes ikke at være publiceret i Island, men optages her

som criminelt Lovbud. Norske Reg. 33, 130-133; Original-Aftryk

hos Hopflfner; Qvart-Forr. 1741, S. 83- 86 ; Schou III, 455-459.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V,, at, som Vi

ugjerne maa fornemme, hvorledes mange grove Tyve-

rier i Vort Rige Norge, saavel i Kjobstæderne som paa

') For. 13. Januar 1747 og 21. Mai 1751.
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Landet, begaaes, uden at de Skyldige derfor efter Lo- 1741.

ven blive tiltalte og afstraflfede, hvilket skal reise sig 19. Mai.

deraf, at Vedkommende, som ere bestaalne, enten in-
"^""^^

gen Formue have. Processen imod den Skyldige at

udfcire, eller og, om de end dertil Evne have, derpaa

intet ville anvende, anseende, at de ofte paa saadan

en Sag mere maa bekoste, end Værdien af det Bort-

staalne kan beliibe. Da, paa det saadanne ly\'agtige

Mennesker, saavelsom og andre Misdædere, ei for-

medelst deslige Aarsager ustraffede skulle hengaaé,

saa have Vi allernaad. fundet for godt, derom at gjore

folgende Anordning:

1) Er Nogen bestaalen og han veed hvo hans Tyv

er, saaledes, at han troster sig til det lovligen at be-

vise, da haver han det for Magistraten, eller hvor ingen

Magistrat er, for Byfogden i Kjbbstæderne og Fogderne

paa Landet, at tilkjendegive, som strax (paa Klagerens

Ansvar, ifald Beskyldningen befindes urigtig) have, med
Stiftamtmandens i Kjdbstæderne og Amtmandens paa

Landet, deres Forevidende, at foranstalte de til Sagens

Oplysning af Klageren navngivne Vidnei* ffirte, og et

lovligt Things-Vidne erhvervet. — 2) Maa udi alle slige.

Tyve og Misdædere angaaende. Sager af vedkommende

Stiftamtmand i Kjdbstæderne, og Amtmand paa Landet,

anordnes Extra-Bet, saavel til Vidner at fore, som Sa-

gen i sig selv til Doms at udfore. Naar Things-Vidne

er fort, eller Beviis over den Skvldige til Vedkommende

i Kjobstæderne og Fogderne paa Landet overleveret, da

have de det ufortovet for vedkommende Vores Stift-

amtmand eller Amtmand at anmelde, som da strax

skal anordne Actor og Forsvar
,

hvilke, efter lovlig

Stævnemaal, skal med allerforderiigst og uden Ophold

see deslige Sager bragte til Endskab og paadOrate. —
3) Alle slige Sager maa for alle Better paa ustemplet

Papir udfores. — 4) Naar saadanne Sager ved Under-

retterne ere paadomte, da skal den, som enten paa

Embeds Vegne, eller efter Ovrighedens Befaling, haver
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4741. forfulijt Sagen, strax anmelde det for vedkommende

19. Mai. 8tif(amtniand eller Amtmand, som derpaa foransialler

•"'^y^^
'^l Stævning (il Latiglhihget, eller vedkommende Ober-

ret, bliver udtaget, udi hvilke Tilfælde Extra^Lauglhing

og Oberret maa holdes, saasnart skee kan, paa det at

deslige Sager forderligst kunde til Ende bringes og

deres Henstaaelse ikke blive Almuen til for megen Be-

kostuing og Besværing. Befindes enten Actor eller

Forsvar at have efterladt, enten, saa snart muligt, at

have taget Stævning, eller i andre Maader foraarsaget

ufornoden Ophold eller Hinder i Sagens lovlige Frem-

gang, da skal Dommeren under samme Sag og uden

.
foregaaende Stævning derpaa kjende, og hannem, efter

Forseelsens Beskaffenhed, derfor ansee. — 5) Naar

Oberrets Dom gangen er, og den Skyldige ei ved

Dommens lovlige Forkyndelse forlanger den appelleret

tiJ hdiere Ret, da maa Dommen over hannem, efter

vedkommende Stiftbefalingsmands og Amtmands For-

anstaltning, exequeres, med mindre den maatte angaae

den Paadomtes Liv eller Ære, da derom skal indhentes

Vores allernaad. Resolution, forend nogen Execution maa

foranstaltes.' — 6)- Udi Tyv-Sager, som af Ovrigheden

forfdlges, nyder Anklageren ikkun det Bortstaalne eller

dels Værd, som er Igjeld, tilbage, men af Tvigjeld og

den Skyldiges Boeslod, som forbrydes, erstattes de paa

Arresten, samt Sagen og Dommens Execution anvendte

Bekostninger, saavidt tilslrække kan; det ovrige åf Be-

kostningerne lignes, saafremt Tyveriet eller Misgernin-

gen er begaact i Kjbbslæden, paa Byens Indvaanere,

ingen undtagen, efter deres beboende Huses Grund-

Taxt samt Næring, og paa Bciygden paa alle Beboerne

i Sognet, efter Gaardenes Skyld, hvorefter Ligningen

skal tilsvares af dem, som Huset og Grunden beboer,

enten de ere Eiende eller Leiende. — 7) Paa det En-

Reskript 22. April 1758.

^) forandr, ved Plak. 12. Februar 1745.
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hver kan vide, hvad han af den ganske Bekostning 4741.

paa den Skyldiges Underholdning og Varetægt, samt 19. Mai.

Sagens Udfcirsel og Straffens Execulion, kan tilkomme
^

at betale, saa skal Ovrigheden i Kjbbstæderae, og Fog-

derne paa Landet, aarlig indrette Mandtal paa alle de

Bosiddende, Eiénde eller Leiende, som til slig Bekost-

ning bcir contribuere, og hver Kjobstæd, saavelsom

Fogderie og Præstegjeld, sættes for el vis Tal Portio-

ner, samt ved hvers Navn anfores, hvad hellei* del er

V4, V'j, en heel eller flere Portioner, han til den Be-

kostning, som af Stiftamtmand eller Amtmand billig

eragtes, bbr erlægge, hvilket Mandtal skal af Stiftanit-

manden eller Amtmanden være approberet. — 8) Naar

slige Sager ere udforte, skal vedkommende Stiftamt-

niand eller •Amtmand , efter de fra Rettens Betjenter,

samt Actor og Forsvar, indsendte Regninger, naar de

af hannem ere deciderte og paaskrevne hvor meget

Enhver maa godtgjores, derover forfatte en almindehg

Beregning og hvor meget for een Portion af den gan-

ske Summa er at betale*; hvorefter Ovrigheden i

Kjobstæderne og Fogderne paa Landet have, hver

efter sit Mandtal og anforle Portioner, hos Enhver at

indfordre det, som han efter Beregningen er ansat

for, og det hos de Modtvillige ved Execution og Ud-

pantning at inddrive, saa at den ganske Summa inden

fire Uger til Vedkommende, imod deres Qvittering, kan

vorde udbetalt. — 9) Men paa det ei herved maatte

gives Anledning, uskyldige Personer paa deres Ære
uskjelHgen at angribe, eller Almuen med unyttige Om-

kostninger at besværge, da ville Vi allernaad., at, naar

Nogen for Tyverie eller anden grov Misgjerning er

t>leven anklaget, og- det hannem ei skjelhgen kan over-

bevises, eller i det mindste lovlig og tilstrækkelig Grund

iil Mistanke og vis Formodning imod ham befindes, da

skal den Klagende ei alene for sin ugrundede Be-

') Reskript 11. Mai 1742-
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^kyldning efter Loven stande til Rette, men endog er-

TTT"*^^ statte alle de paa Processen gaaende Omkostnineer,
19. Mai. • ^ ^ ^

samt det stemplede Papir, Rettens Betjenteres, Åctors

og Forsvars Salarium, ligesaa fuldkommen, som han

Sagen selv imod den Anklagede havde udfort, og ifald

han ikke forraaaer samme at udrede, da derfor at lide

paa Kroppen med Fængsel, efter Dommerens Sigelse.

Thi byde Vi hermed og befale Vore Grever, Stiftbefa-

lingsmænd, Biskopper, Amtmænd, Laugmænd, Præsi-

denter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle andre

Vedkommende, udi Vort Rige Norge, som denne Vor

•
. Forordning under Vort Gancellie-Seigl tilskikket vorder,

at de den paa behorige Steder, til Alles Efterretning,

strax lader læse og forkynde, og sig selv derefter,

saavidt Enhver tilkommer, allerunderd. retter og for-

holder. Givet paa Vort Slot Christiansborg i Vores Kongl.

Residentsstad Kjcibenhavn den 19. Maji Anno 1741.

r

29. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Lafrentz,
F

ång. Holnm Bispestols Administration. Kliavn 29.
F

Mai 1741 \ — Rontek. Isl. og Færo. Copieb. 2006,

Litr. H, Nr. 437.

Hans Kongel. Maj* haver ved ergangne ailern.

Befaling af 5^' hujus funden for godt, med de herfra i

dette Aar til Island afgaaende Skibe at oversende

Guarnisons-Præsten i Citadellet Frederikshavn, Ludvig

Harboe, til bemeldte Island, til den Ende, at han som

General - Kirke - Visitator skal undersoge Kirkevæsenet

der paa Landet, tilligemed en Rektor fra Island, ved

Navn Jon Terkildsen, der skal f5lge med ham som

hans Tolk og Amanuensis og som Notarius ved Gene-

ral-Visitationen , hvorhos Hans Maj* ailern. haver be-

vilget, gt for"" Ludvig Harboe og Terkildsen maa nyde

udi trende Aar i L5n, nemlig Ludvig Harboe aarlig 800

') Reskr. 3. Mai og Rentek. Skr. 18. Mai 1743.
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Rd. og Jou Terkildscn aarlig loO Rd., imod at Reve- 174-1.

uuerne af det nu paa Island vacant værende ^^^pe-
^'^^'"^'^J^

domme til disse Udgifter bliver tagne til Hjelp, forsaavidt

ikke deraf til Skoler eller andel gudelig Brug der i

Landet er deslinerel, og, som det forste Aars Gage-
denuem med 950 Rd. allerede her paa Zahlkammeret
er assigneret, vi og, til hoistbem*' Hans Maj*' allern.

Befalings Fuldbyrdelse, af Herr Stiftbefalingsmand Ock-
seu haver forlanget Special-Efterretning, hvadRevenuer
til bemeldte vacante Bispedomme er henlagt, og hvor-

udi samme bestaaer, hvilken han ved Skrivelse af

20** hujus os haver tilstillet, saaledes som indsluttede

vidimerede Gopie deraf videre udviser, saa ville Herr

Justitsraad foranstalte, at saavel hos Bispe- Enken i

Stervboet som og i Stiftskisten paa Holum maatte blive

eflersogl, om nogen videre Indkomster til bemeldte

Bispedomme skulde være henlagt, og derefter tillægge

nærmeste Sysselmand Ordre, straxen for-^" Indkomster
at oppebære, og derfore behorig Regning og Rigtighed

til Landfoged Drese aflægge, paa det han derefter

samme udi sit aflæggende Regnskab kan inddrage og

anfcire, hvorom han under denne Dags Dato behørig

Ordre er tillagt, udi hvilken Regning til Udgift fores,

hvad som, efter allerhoistbem*^ allern. Befalings Ind-

hold, til Skoler eUer anden gudelig Brug der i Landet

er destineret, og hvorom, ii\ Beviis, Herr Justitsraads
L

Attester ved bemeldte Regning bliver at producere.

Vi forblive &c. * Rentekammeret den 29. Maji 1741.

') s. U. Ordre til Landfoged Drese, at oppebære Holum
Bispestols indkomster, aflægge derfor Regnskab og bi-

lægge samme med Sysselmandens Regning over Oppe-

borselen (Renlek. Isl. og Færo. Copieb. 2006,' Litr. H,

Nr. 438).

Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Drese, s. Juni.

ang. Forhandlingen af Pontoppidans Gatechismi-
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1741. Forklaring. Khavn 5. Juni 1741. — Rentek. isi.

og Færo. Copiebog 2006, Litr. H, Nr. 441.

Directeurerne for det kongelige Waysenhus her i

Staden haver ved Skrivelse af 3*^^ hiijus comtnuniceret

os, at ifdlge Hans Kgl. Maj** allern. Befahng til samthge

Biskopperne i Danmark og Norge skal den af Slots-

præsten Pontoppidan, efter hoislbenieldte Hans Maj*'

Ordre, forfattede Catechismi Forklaring, wSandhed til

Gudfrygtighed)) kaldet, til almindelig Brug i Kirker og

Skoler udi begge Rigerne og derunder sorterende

Lande introduceres
,

og , som bemeldte Directeurer

have foiet den Anstalt, at samme og paa Islandsk er

bleven oversat, og et Oplag paa 3000 Stkr. i det

kongel. Waysenhuses Officin nylig aftrykt, hvilke be-

meldte Directeurer med den allern. beskikkede Gene-

ral-Kirke- Visitator til Forhandling der i Landet over-

sender; saa, siden til denne Bogs Tryk skal være

gjort et anseelig Forskud, og velbem*" Directeurer til-

lige forlanger, at eder en Ordre maatte tillægges, for

at annamme hvad Penge som for denne Bogs Forhand-

ling maatte indkomme, paa det bem*^ Waysenhus der-

fore i Zahlkammeret kan nyde Refusion, bliver i herved

anbefalet, slige Penge, imod eders in duplo udgivne

Qvitteringer, at imodtage, 'og samme udi eders aller-

underd. aflæggende Regnskaber til fuld Indtægt beregne,

af hvilke Qvitteringer den ene til General-Kirke-Visita-

toren, eller hvem samme Penge betaler, extraderes,

den anden haver I til Waysenhuset at fremsende,

, Gud befalet &c. ' Rentekammeret den '5. Juni 1741.

8. Juni Reskript til Amtmand Lafrentz, ang. Ind-

sendelse af Oplysninger, vedkommende Handelen.

*) s. D. Coinmunicatioii til Over- Directeurerne ved Waysen-

huset, Copieb. 2006. Litr. H, Nr. 440.
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Hirschholm 8. Juni 1741. — Rentek. Norske Exped. 174<.

5. 54-5G. ^-

Christian den Sjette &c. V. N. T. Som den seneste,

angaaende Handelen paa VorlLand island, allern. givne

Octroy er exspireret ved forstkommende \ 742 Aars

Udgang, og Yi, af faderlig Omsorg for Vores saa langt

fraværende kjære Undersaatter, gjerne forinden betidelig

ville være allern. betænkt paa alt, hvad der, naar en

ny Octroy skulde oprettes, maatte være fornciden der-

ved til Landets Bedste at iagttage: saa er hermed Vores

allernaad. Villie og Befaling, at du, til Vores egen allern.

Efterretning, troligen efter din Eed og Pligt haver at

forfatte, og med et af de udi dette Aar derfra afgaaende

Skibe directe til Os at indsende, en allerund. Forklaring

over fdlgende Poster: 1) Hvormange Familier der un-

gefehr regnes at være imder hver Havn eller Hand'els-

Pladses District. — 2) Hvormange Vare hver af samme
Districter til et Aars Provision herfra af hver Sort kan

behove overfort. — 3) Hvormange Vare af hver Slags

der aarlig af nuværende Interessenter, siden Octroyens

Opretning, virkelig er udlosset paa enhver Handelssted;

eller, ifald denne Efterretning ikke saa snart skulde

kunne gives, da haver du for det forste ufeilbarligen

at tilstille Os en Specification over hvad der med ethvert

Skib udi dette Aar er kommen der til Landet for hver

Handels-Plads især, hvorom du selv haver Betjenternes

Bciger og Connossementer i Vores h5ie Navn at efter-

see, paa det samme Specification desto paaHdehgere-

kunde vorde forfattet. — 4) Endeligen forlange Vi og

allern. dit allerund. Forslag over, hvad du, enten i

Henseende til Varenes Taxt, Qvantité og Qvalilé, eller

i andre Maader til Handelens Befordring og Laudets

Bedste maatte eragte tjenhgt for den efterfcilgende Tid

at blive foranstaltet. Hvilken din allerund. Relation du,

som meldt, directe til Os haver at oversende, saaledes

iadrettel, at Vi deraf din allerund. Troskab og Nidkjær-



352 Reskii. ang. Oplysninger om Handelen.

1741. hed med allern. Velbehag kunde erfare. Befalendes &c.

8 JunT P^^ Hirschholms Slot den 8. Junii 1741.

8. Juni. Reskript til Amtmand Ijafreiitz, ang. en i

Island strandet hollandsk Hukkert. Hirsehholm

Slot 8. Juni 1741. — Remek. Norske Exped. Prot.

5, 14—16.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Fra Vores Rente-

kammer er Os allerund. bleven refereret, hvorledes

Sysselmanden Schule Magnussen over SkageQords Syssel

paa Vort Land Island til dennem haver indberettet, ei

alene at en hollandsk Hukkert, eller saakaldet Luren-

dreier, udi Juli Maaned næstafvigte Aar ved et Skjær,

kaldet Tange, norden og neden for Mallands Bay udi

bemeldte Syssel, skal være strandet, men endog, at

samme Hukkert, tillige med de deraf bjergede Vare,

som skal have bestaaet af endeel ulden og linned Gods,

samt Torsk og Tran m. v., er efter den 7''' Post af den

det islandske Gompagnie allern. meddelte Oclroye bleven

d(5mt confiscable, formedelst Hukkertens Skipper og

(ivrige Folk selvsamme Dag, som Skibet anstodte, skal

have handlet med Indbyggerne, hvorefter han og melder,

at de bjergede Vare til Compagniets Kjobmand der paa

Stedet er bleven overleveret, hvilket Gompagniets Di-

recleurer udi deres Skrivelse til Rentekammeret og selv

haver tilstaaet, med Forklaring, at de fleste og bedste

af samme bjergede Vare med Compagniets Skib samme

Aar vare hidbragte, saa at alene 20 Alen hvidt Lærred,

(i7 Alen blaat dito, 12 Alen Gatlun og noget raadnet

Uldengods, samt endeel spolerede Foustager med Skroget

af Skibet der i Landet skal være efter bleven, hvilket

Alt de dog formene, tillige med det allerede hidbragte

Gods,, at være Gompagniet hjemfalden; men efter som

Hukkertens Stranding har hændet sig fcir, end samme

formedelst ulovlig Handel er bleven anholdet eller der-

med betrædet, og det islandske Gompagnie ved den
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dem allern. givne Octroy ingenlunde er overdraget eller 1741.

• tilstaaet no£;en Forsirands -ReUidied paa Island, men "^^'"r'^f
^ ^ o. Juni.

samme som et hoikongeligt Regale Os alene forbehol-

den; saa er hermed Vores allern. Villie og Befaling, at

du straxen lader Skibsvraget, og hvad videre af det

bjergede Gods, som udi Landet næstafvigte Aar er efter

bleven og endnu maatte forefindes, ved offentlig Auction

opbyde og til den Hoistbydende bortsælges, samt de

derfor indkommende Penge til Landfogden levere; hvor-

efter du da en udforlig Forklaring, med hosfoiet Vur-

dering og Taxation, ei alene over hvis i saa Maade

vorder bortsolgt, men endog paa Alt, hvad Gompagniel

eller Andre sig enten af Ladningen eller Redskabet^an

have bemægtiget og tiltaget, haver at forfatte, og samme
med fcirste hjemkommende Skibe Vores Rentekammer

at tilsende. Dermed skeer Vor Villie. Befalendes &c.

Skrevet paa Hirsehhol.ms Slot den 8. Junii 1741.

Reskript til Biskop Jon Arnason til Skalholt, 9. .luoi.

ang. General-Kirke-Visitators Sendelse til Island.

Hirschholm 9. Juni 1741. — Norske Tegn. XXIX,

165-167.

Ghristian den Sjette &c. V. B. T. Eftersom Vi af
"

landsfaderlig Omhue for Vores kjære og troe Undersaatter

paa Vort Land Island, deres Oplysning i Guds sande

Kundskab, og for at kunne faae en paalidelig Kundskab

om den islandske Kirke-Stats Beskaffenhed, allern. have

funden for godt, med de nu herfra der til Landet af-

gaaende Skibe at sende en General-Kirke-Visitator, til

hvilket Embede at paatage sig og forrette, efter den

Instruction, som af Os elskelige, Vore General -Kirke-

Inspectoribus over Kirkerne i Vore Riger Datimark' og

Norge er forfattet, Vi allern. have beskikket Os elskel.

Ludvig Harboe, hidindtil Guarnisons-Præst i Vores Citadel

Frederikshavn. Thi er hermed Vores allern. Villie og

Befaling: 4) At du selv, naar forskrevne General-Kirke-

Visitator til det dig allern. anfortroede Stift ankommer,

//. B. 23
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174-1. beviser ham al mueiig Velvillighed, Tjeneste og Befor-

9. Juni. dring, samt gaaer ham tilhaande med det han paa Em-

bedets Vegne forlanger, og giver ham Oplysning om
alt det han requirerer, saa og tilholder din underhavende

Geistlighed i Stiftet at bevise ham al Lydighed og Vel-

villighed, som En, der udi Vores Ærende er udsendt. —
2) Havep du at forsyne General- Visitator og hans Fcilge,

naar han efter sin forrettet Sag i Holum vacante Stift

ankommer til Skalholt, med Logemenier og Beqvemme

ligheder, men Kost for Betaling, saavidt det forlanges;

desligeste skal ham gives af Inventario de Ting, der

kan bruges og tjene til Reisen udi Stiftet. — 3) Vi ville

aliern., at den efter Vores expresse allern. Befaling af

Geueral-Kirke-Inspectoribus overBanmark og Norge forfat-

tede og General-Kirke- Visilator, under deres Haand ogCol-

legii Seigl, medgivne Instrux, skal have Vim Legis, hvilken

ikke alene han, men alle og enhver i hele Landet

skal holde sig efterretlig. — 4) Du haver at give Ge-

neral-Kirke-Visitator Underretning i alt det han forlanger,

og at forevise ham af Stifts -Kisten alle Fundatzer og

Stiftelser for Skoler og Hospitaler, samt andet gudehgt

Brug, og kongelige Anordninger, og Intet forholde ham
af det, som kan tjene ham til Oplysning; især haver du

at forklare ham Alt, hvad der er lagt til Bispestolen og

Kirkerne, samt Skolens Regnskaber, og derhos at til-

jiolde Geistligheden at bevise ham al Lydighed. —
5) Naar General-Visilator, efter sin Ankomst til Skal-

holt Stift, skulde finde Tid og Leilighed at kmine

visiter^ der i Stiftet, da skal det være ham tilladt,

og, hvor han ikke kan visitere i hvert Kald, skal han

have Magt, paa et beleiiigt Sted i hvert Syssel at con-

vocere det Syssels Geistlige, da Enhver skal være pligtig

at mode, under den Mulkt, som af Gcncral-Kirke-Visi-

tatore forudsættes, hvilken hans Myndighed du Geistlig-

heden forud skal tilkjendegivc og advare dem, at de

ikke mod saadanne Vore Anstalter lindes uvillige; dog

skal ved alt dette Forskrevne dil eget Biskops-Embede,
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Ret og Authorilet i Stiftet ikke cessere eller] præjudi- 1741.

ceres, iivorudi ogsaa General- Yisitator er foreskrevea 9- Juni.

^ Grændser, — 6) Præsterne i det dig allern. anbetroede

- Stift haver du at tilholde, at de anskaffer sig den af

Os i begge Vore Riger Danmark og Norge anordnede

og nu paa Islandsk oversatte Gat^chismi- Forklaring,

, hvoraf dig endeel tilsendes, og haver du at sbge med
t Flid den at introducere overalt, ved at tilholde Præ-

sterne, at de folger den Methode, recommenderer den

; til deres Menighed og tilholder alle dem, som herefter

kan og bor anskaffe sig en Gatechismi Forklaring, ai

' de ingen anden anskaffer sig, end denne, som de kau

have ligesaa let, og lettere, end forrige, saa at den

med Tiden kan blive almindehg; men i de kongelige

Skoler maa herefter ingen anden islandsk Gatechismi-

Forklaring begyndes paa, end denne; dog skal Ingen

tvinges til at lære den udenad, uden Sprogene, men
at kunne g^jore Rede derefter. — 7) Endelig ville Vi

allern., at du udi det dig allern. anbetroede Stift, lige-

som det ogsaa af General-Kirke-Visitatore skeer i Holum
'

Stift, skal indfore den udi begge Vore Riger introdu-

cerede Gonfirmatioii for dem, som forste Gang gaae

til Guds Rord, paa de tvende Tider om Aaret, som der

i Landet kan være mest belejlige, hvorom du haVer at

instruere Præsterne i det dia allern. anbetroede Stift,

og ellers behorigen at lade publicere den allern. Con-

firmations-Forordning, som dig herhos under Vort konge-

lig Seigl tiisendes; da du udi det 5vrige haver skriftlig

at conferere med General-Kirke Visitatore om Tiden af

Aaret, naar saadan Confirmations-Actus beqvemmeligst

kan holdes. Derefter du dig ikke alene selv haver i

alle Maader at rette og forholde, men endog alvorligen

at tilholde samtlig din underhavende Geislhghed i Skal-

holt Stift: med allerund. Horsommelighed at efterleve,

hvad Enhver, efter denne Vores allernaad. Befaling,

paaligger at. foretage og foiTette; og indberettes Os

ellers af dig, at du denne Vores allernaadigste Ordre

23*
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1741. haver bekommet. Befalendes &c. Hirschholm den

rT;^ 9. Junii 1741 ^-
9. Juni

- \

9. Juni. Reskript til Amtmand Lafrentz, ang. General-

Eirke-Visitators Sendelse til Island. Hirschholm

9. Juni 1741. - Norske Tegn. XXIX, 167»'-170; P. Pé-

turss. Hist. Eccl. Isl. S. 456. Anm. 179.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Eftersom Vi. af

landsfaderlig Omhue for Vore kjære og troe Undersaatter

.paa Vort Land Island, deres Oplysning udi Guds sande

Kundskab, og for at Vi kunde faae en paahdelig Kund-

skab om den islandske Kirke-Stats Beskaffenhed, allern.

have funden for godt med de nu herfra der til Landet

afgaaende Skibe at sende en General- Kirke -Visitator,

til hvilket Embede at paatage sig og forrette, efter den

histruction som af Os elsk. Vore General-Kirke-Inspec-

toribus over Kirkerne udi Vore Riger Danmark og Norge

er forfattet, Vi allern. have beskikket Os elsk. Ludvig

Harboe, Guarnisons-Præst i Vores Citadel Frederikshavn.

Thi er hermed Vores allern. Villie og Befahng:

1) Al du strax tilholder alle Geistlige, saa og hid-

byggere og Menigheder i Holums Stift, at kjende Gene-

ral-Visitatorem, som Stiftets conslilueret geistlig Ovrighed,

med lige samme Myndighed og Ret, som han kunde være

deres ordineret Biskop, i den Tid han der i Landet for-

bliver, og ellers tilholder alle og enhver i hele Landet

at bevise ham al Velvillighed, Tjeneste og Befordring,

saa og at gaae ham til haande i det han paa Embedets

Vegne forlanger, og at give ham Oplysning om alt det

han requirerer. — 2) Haver du, tillige med andre Vore

Betjentere, som du dertil haver at anholde, at gaae

General-Visitatori tilhaande med Raad og Anstalt til at

faae Kundskab og Forklaring, saavel i Almindelighed,

*) Gjenpart af foranstaaende Reskript er meddelt General-

Kirke-Inspeetions-Collegium ved Reskript af s. D. , Siell.

Tegn. LXXU, ISS*"— 189.
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som in specie, om alt det, som Bispestolen i Holum er 1741.

tillagt, og hvortil det igjen bliver anvendt, samt hvor- 9. Juni.

ledes nu, efter Vores Rentekammers Anordning, dermed

forholdes. — 3) Ville Vi allern. at saavel du selv, som

ved de nærmeste Vore ved Stedet værende baade Regn-

skabs- og Rettens Betjentere uveyerlig skal assistere ham
i, at Bisperesidentsen, Kirker og andre Bygninger, som-

af Bispen h'6r holdes vedlige
,

blive satte i forsvadig

Stand og Brostfældighederne reparerede af Stervboet,

alt saaledes som du selv og de for Os ville forsvare,

saasom General-Visitator er fremmed, og Landets Ret

og Viis ukyndig. — 4) Naar General-Visitator vil reise

enten omkring i Holum Stift eller siden til Skalholt Stift,

og han giver dig samme sit Forehavende tilkjende, haver

du at befordre hans Reise paa gjbrligste Maade og at

lade kundgjore hans Ankomst til Skalholt, samtligeledes

at tilholde Alle og Enhver, at bevise ham al Velvillighed,

Tjeneste og Befordring, saavel som og at gaae ham til-

haande i det han paa Embedes Vegne forlanger og re-

quirerer.— 5) Den af General-Visitator, efter sin havende

Myndighed, forud dicterede Mulet, om nogen af Geist-

ligheden ikke moder paa det Sted og den Tid, han af

General-Visitatore bliver ansagt med andre mode, haver

du at lade inddrive. — 6) Baade du og alle Betjentere

i Island skal, uden Forskjel, give General-Visitatori al

den Oplysning, han forlanger, Kirken, Religionen, Geist-

,

Hgbeden &c. angaaende, og Copier af ergangne Ordres,

Domme, Foranstaltninger, og det fri uden Bekostning

og Skriverpenge. — 7) Iligemaade haver du at foran-

stalte, at General-Visitator i Holum Bisperesidence faaer

de Værelser, han og hans Folk behdve, og at ei flere

Folk- opholde sig paa Bispegaarden^ end dertil behbves,

samt at han af Inventario faaer de Ting, der bruges

baade til Hjemmen og til Reisen, som dertil kan være

tjenlig, saavel som og af Bispegaarden Victualier tilFor-

ncidenhed, imod hans Qvittering. — 8) Forskrevne Vores

General-Visitator, med hans hele Folge her fra Landet,
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skal være fri, imedens de ere der i Landet, for al Skat,

personel Byrde, og den Tiende, som fordres af deres

EfFecter, som opholder sig der i Landet over Aar og

Dag, og overhoved af al Paalæg og Bebyrdelse, hvad

Navn det have maa. — 9) Endelig skal den, efter Vores

expresse allern. Befaling af Goneral-Kirke-Inspecioribus

forfattede, og General-Visitatori under deres Hænder og

Collegii Segl medgivne Instrux haveVim Legis, hvilken

ikke alene du, men endog Alle og Enhver i hele Landet

skal holde sig efterretlig, saavidt han deraf finder for-

noden Nogen at kundgjore, og under sin Haand og Segl,

om forlanges, at verificere. — 10) Udi det ovrige er

det Vores allern. VlHie, at General-Visitator, saavidt hans

Embede, Ærende og Forretninger angaaer der i Landet,

ikke skal staae under Nogens Tiltale og Jurisdiction der

^ Landet; men, om Nogen mene sig af ham fornærmet,

kan den enten selv, eller ved sin Ovrighed andrage

sin Besværing for General-Kirke-Inspections-Collegium,

eller directe for Os selv. Derefter du dig allerund.

haver at rette, og indberettes Os af dig allerund., at

du denne Vores allern. Ordre haver bekommet Be-

falendes &c. — Hirschholm den 9. Junii Hil^

15. Juni. Instruction for Ludvig Harboe, som General-

Kirke-Visitator i Island. Khavn 15. Juni 1741.
— Tillagt Lovskraft ved de foregaaende kongel. Reskripter til

Biskop Jon Arnason 9. Juni 1741 § 3 og til Amtmand Lafreutz

6. D. § 9. — General-Kirke-Inspections-Collegii Copieb. Wr. 2,

S. 117—139; P. Péturss. Hist. Eccl. Isl. S. 463-470.

Instudction, som, efter Hans kongel. Maj*" expresse

. allernaadigste Befaling af 5. Mai indeværende Aar, af

os underskrevne General-Kirke-Inspectoribus over Dan-

mark og Norge, er forfattet, underskreven og forseglet,

og hvorefter den af allerhoistbemeldte Hans Maj' allern.

) Gjenpart af delte Reskript er ved elReskr. af samme Dato

meddelt General-Kirke-Inspectiofis-Collegium. Siell. Tegn.

LXXU, 16b''— 189.
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beskikkede General-Kirke-Visitator over hele Island, Herr 041.

Ludevig Harboe, sig haver at rette og forholde. — 1^- -1"^

1) Den af Hans kongel. Maj* aJlern. forordnede Ge-

neral-Kirke-Yisitator Herr Ludevig Harboe forfoyer sig

med de herfra detle Aar gaaende Skibe til Island, og

det til det vacante Holum Stift, hvor han i Agt tager

og besorger alle de Ting, som en Biskop tilkommer at

forrette og besbrge, efter Loven og de der i Stiftet

forefindende kongel. Anordninger, og til den Ende strax

efter sin Ankomst lader Geistiigheden i Stiftet sin An-

komst kundgj(5re, samt, at ham Bispe-Embedets Cura og

Forretninger ad interim ere anbefalede.— 2) Han lader
-

sig af vedkommende Stiftskisten med rigtigt Registratur

overlevere, hvilken han igjen siden ved hans Afreise

derfra Landet haver at overlevere enten til den, som

bliver beskikket at være det Stifts Biskop, eller, om

han ikke er udnævnet, til Rettens Middel. — 3) Han
lader sig gjCre god Rigtighed og Forklaring om alt det,

som Bispestolen er tillagt, og da det kongel. Rente-

kammer allernaadigst er befalet at foranstalte, at Re-

venlierne afHolums Bispedomme bliver oppebaarel, for-

saavidt ikke deraf til Skoler eller anden gudelig Brug

der i Landet er destineret, saa communiceres ham Ef-

terretning og Gopier af hvis saaledes bliver foranstaltet,

paa det han kan have noye Kundskab om alle Ting.

—

4) 1 ligeMaade maa han paadrive, atBispe-Résidencen,

Kirker og andre Bygninger, som af Bispen b(3r holdes

vedlige, blive satte i en forsvarlig Stand, og Brostfæl-,

dighederne reparerede af Sterfboet, hvorudi ogsaa Kon-

gens Amtmand ved de nærmest ved Stedet værende

kongeL og Rettens Betjentere bor uveigerligen assistere

ham, saasom han er fremmed, og Landets Ret og Viis

ukyndig, og det saaledes, som de selv ville være an-

svarhge for. — 5) Efterdi lian er det islandske Sprog

ukyndig^ saa medgiver Hans kongel. Maj* ham allernaad.

en Tolk, nemlig forrige Rector Joen Terkelsen, som til-

Jige skal være hans Amanuensis og som Notarius ved
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General -Kirke -Visitationen, som bcir stedse være ham
Jj. Juni. ved Haanden, og assistere ham i alle hans Embedes

Forretninger, hvorudi han kan behbve hans lljelp, saa

og som biskoppelig Amanuensis fcire Pennen, holde Pro-

tocollen, og mere, som kan forefalde.-— 6) Samme No-

tarius og alle andre Medhavende skal General Kirke-

Visitator give fri Kost og Tæring, saavel paa Hen- som

Hjem-Reisen, saml saalænge de opholde sig der i Lan-

det; ligesom han og selv lOnner alle medhavende Be-

tjentere, foruden Notario, som af Hans kongel. Maj* selv

allernaad. er tillagt en aarlig Lon af 150 Rd., og som

til hans egen Disposition bliver forud belalt her i Kjo

benhavn ved Paaske-Tider
,

tillige med General-Visita-

toris aarhge Lcin, til Hr. Cancellieraad Harboe imod

hans Qvittering. — 7] Til Ordinationer og andre saa-

danne publique Taler, som skal skee paa Islandsk, bruger

General-Kirke-Visitator en af Præsterne, som han holder

dertil beqv-emmest og beleiligst, hvilken skal være pligtig

efter hans Ordre saadant at forrette, hvad heller han

altid vil bruge den samme, eller nu een nu en anden.

— 8) Den af Hans kongel. Maj' i Danmark og Norge

allerede anordnede, og nu paa Island verterede Gate-

chismi Forklaring, s(5ger han med Flid at introducere

over alt, idet han tilholder Præsterne, at de anskaffe

sig den selv, følger den Methode, recommenderer den

til deres Menighed, og tilholder alle dem, som herefter

kan og bor anskaffe sig en Catechismi Forklaring, at

de ingen anden dertil anskafle sig, end denne, som der

nu kan haves ligesaa let som forrige, saa den med

Tiden kan blive almindelig. 1 de latinske Skoler maa

herefter ingen anden islandisk Galechismi Forklaring be-

gyndes paa end den, dog Ingen tvinges til at lære den

uden ad, uden Sprogene, men gjcire Rede derfor.— 9] Ge-

neral-Kirke-Visitatoris fornemste Oyemærke skal være, at

faa noie Kundskab om Guds Kirkes Tilstand der i Stiftet,

Christendommens og Guds Kundskabs Tilstand, Fremgang

og besynderlige Forhindringer i det Land især; Geistlig-

hedens Duelighed og Forhold, og Flid til at befordre
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Gudsfrygt, hvordan Gudstjeueste der holdes, og hvad 1741.

derved kunde være at forbedre; hvorledes de Unge 15. Juni.

undervises og catechiseres, og hvad Flid Præsterne,

baade efter almindelig Praxin i Landet, saa og især af

een eller anden, item hvad Omsorg Forældrene bevise for

deres Bdrns Underviishing. — 10) Til alt saadant des

vissere at blive underrettet om, horer han ikke aleneste

deres Ord, som derom kunde give ham nogen Forklaring,

men endogsaa, saa snart og saa ofte han kan, begiver

sig ud i Stiftet med sin Tolk, og visiterer Menighederne,

om ikke alle og enhver Kirke, saa dog Hoved-Kirkerne,

hvor Annexernes Folk kan henkaldes, da han har Lei-

lighed og Magt til, privatim med Samtale at udforske,

hvad der er ved Præsten selv at gjore: om han har

forn(3den Kundskab og Duelighed, om han er bekymret

for Guds Kundskabs og Frygts Befordring; hvad for

Flid han gjdr i sin Menighed til samme Maal at naae;

hvilke pia desideria og rimehge Forslag han dertil kan

vide at gjcire; hvilke Boger de bruge, da han giver de

meest Uerfarne Raad og Anslag lil slige Boger, hvoraf

de kan vertere og tage deres Prædikener, indtil deselv

blive mere ovede, hvilke Bdger de skal love at anskafTe

sig, og Provsterne dermed have Tilsyn, at det skeer,

hvilket General-Kirke-Visitator altsammen hos sig selv

optegner, saa og offenth'g i Menigheden selv, og ved sin

Tolk at udforske, hvad Kundskab der er i Menigheden;

hvordan der sdrges for Ungdommens Underviisning

;

om der ere gudelige Bciger i Husene; om der er noget

paa Præsten at klage, om der skeer Forscimmelse i

Gudstjeneste; om Præsten flittig ved hver Gudstjeneste

catechiserer, og andre Ting, som han har Magt og Ret

at inquirere om. Over saadanne sine Visitatser holder

han Bog^ og derefter indsender sin Relation, dog kun

summarisk, hvad Dag han visiterie paa hvert Sted, Præ-

sternes Navne og Characterer, Menighedernes Grava-

mina eller Petita, Kirkesager vedkommende. Ungdommens
"iigefehrlige Antal, og overhoved befundne Kundskab.
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1741. — 11) Om all saadant indsender ,han ved de aarlige

15. Juni. gaaende Skibe sin special Relation til den allernaadigst

anordnede General-Kirke-Inspection, samt sine Forslag,

efter at han dem vel har overlagt og hort Åndres Tanker,

som ere Landet kyndige, om de ere practicable, og

uden alt for stor Byrde paa Landet, eller Afgang i hans

Maj*' Kasse, kunde sættes i Værk. — 12) Skulde han

finde nogen Præst saa vankyndig, uskikket eller og i

Levnet forargelig, saa Menigheden ikke med hanx, kan

være tjent, da haver han Magt en saadan Præst slrax

at suspendere, da Provsten ham pro officio b(ir tiltale,

og lade fra sit Kald afdomme.— 13)Den her i Rigerne

introducerede Confirmalion for dem, som forste Gang

gaae til Guds Bord, skal ogsaa der i Landet indfores

paa de 2*^* Tider om Aaret, som der kan være mest

beleilig, hvorom han instruerer Præsterne i Holum Stift,

og hvorom nu ogsaa ér expederet kongeUg Ordre til

.Biskoppen i Skalholt, med hvilken han skriftlig om

denne Post kan conferere, ang. Tiden af Aaret, naar

saadan Confirniations Actus beqvemmest kan holdes.

—

14) Kirkernes Brostt'ældighed , hvor han den paa Visi-

talsen forefinder, tilholder han Vedkommende strax at

lade reparere og tillige efter sin Hjemkomst andrager

de befundne Mangler paa Kirkernes Bygning til Kon-

gens Amtmand, at han kan lade holde derover, at de

blive satte i Stand, eller de Skyldige derfor tiltalte og

straff'ede. — 15) Isærdeleshed skal han, medens han

er hjemme paa Bispegaarden, lade sig den latinske

' Skole i Stiflet, som Seminarium, hvoraf Præster tages,

være meget angelegen, at see efter den uden Tvivl i

Stiftskisten forefindende Fundats og kongel. Anordninger,

og om de dertil givne Midler blive ret anvendte, saa

Rector, Horer og de '24 Disciple, som paa kongelige Slif-

teiser, der bhr underholdes, nyde baade den Informa-

lion og Forpflegning, som dem tilkommer; examinere

Docentes et Discentes, og ved befundne Uduelighed hos

de fOrste eller Liderlighed dem afsætte, og Andre i

1
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Steden indsætte. Til hvilken Ende ham skal blive ud- 1741.

leveret de Documenter og Forsiage, som derom enten tS- Juni.

i Cancelliet, eller i den allernaadi^st anordnede Gom-

mission for de latinske Skoler kan være indlobne. Paa

disse Documenter, som ved hans Hjemkomst skal til-

bage leveres, er forfattet en Specification in duplo, af

hvilke han den ene undertegner, som her forbliver. —
16) Og som det fornemmes , at Skolens storste Skade

kommer deraf, at de til saadan Skolens Forpflegning

lagde Indkomster ere beregnede under eet med Bispe-

stolens Indkomster, saa derfor ikke gjores aparte Regn-

skaber, men Biskoppen, som burde være Skolens For-

svar, og have Tilsyn med at Lærere og Discipler fik

forsvarlig og tilstrækkelig Underholdning, er selv Oeco-

nomus, og profilerer af det, som Skolen afgaaer, og er

da ingen ved Stedet, som der kunde klages for, og

have Tilsyn .derover; deraf ogsaa skal flyde, at mere
end det halve Aar, og den bedste Tid af Aaret gaaer

bort, da der ikke læses i Skolen; men Disciplene hen-

vises til deres Hjem, glemme hvad de have lært og

lære mere Ondt; saa maa det meget noye overlægges,

og gjores fuldstændig Forslag om, efter Raadforing med

Amtmanden og andre retsindige og fornuftige Mænd, om
det ikke var muligt, at visse indkomster til Skolen kunde

separeres fra Bispestolen og en Anden beskikkes til

Forstander eller Oeconomus, saa at Rector dermed kunde

have forste Inspection, og al Mangel andrage for Bi-

skoppen, som derpaa skulde raade Bod, saa og Regn-

skab aarligen aflægges til Amtmanden og Biskoppen,

som af dem skulde approberes. Saa maatte der og

. udfindes Middel til og Muelighed, at Informationen kunde

skee det ganske Aar efler den meste Tid af Aaret, paa

tiel ikke baade Discipler og Docentes skulde være ledige

den bedste og meste Tid af Aaret. Og om end et hdt

mindre Antal af Discipler da kunde underholdes, saa var

det dog bedre, og kunde vindes icjen derved, at Skole-

gangen da ikke varede nær saa mange Åai^, og flere efter
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4741. hinanden kunde nyde Deel i det kongel. Beneficio. —
15. Juni. 17) Da Forpflegning for Disciple, som nyde alting frit,

'^""'^^'^
gkal være saa overraaade slet, at mange Bcirn derved

af slet Spise, Frost og Vanrygl fordærves, men der-

imod antages mange andre i Skolen, som har betali

Biskoppen for deres Kost, men intet giver til Docentes

for deres Umage, hvorved skeer, at disse nyde anden

Kost og bedre Forpflegning, men Disciplernes Tal der-

ved bliver sfcc5rre, end at Lærerne kan gjore hv^»d de

bor med alle: dermed de kongel. Stipendiarii forsommes,

gandske sættes til Side, og Docentes gjores fortræde-

lige, og ingen anden end de usleste og bettelfattige

Born blive antagen som kongelige Stipendiarii, hvilke da

af Vanrygt sjelden emergere; saa maa gjores velbe-

tænkt Forslag, hvorved al saadan skadelig Uorden kan

forekommes, scilicet et Beglement, hvordan Forpflegning

de kongelige Beneficiarii og Lærere skal nyde, saa det

kan være taaleligt, baade efter Landets Viis og efter

Skole -Reveniiernes Tilstrækkelighed, og da fastsættes

et vist Antal, som det skal nyde; i lige Maade fastsættes

en vis Taxt, hvad andre skal betale for samme Kost,

og hvad de tillige aarlig skal give til Docentes, som

en liden Recognition og Opmuntring for deres Arbeide:

dog at slige Betalende ei maa være over et vist fastsat

Antal, som skal spise med de andre, og nyde Infor-

mation og Forpflegning ikke anderledes end de Andre,

uden hvad de selv a parte kan kjobe sig udenfor

Maaltiderne. Derhos maa dog tages i Agt den sidste

allernaad. Forordning om Latinske Skoler, at ganske

bettelarme, som selv .slet intet kan hjelpe sig frem, ei

maae holdes til Studeringer, uden det er kjendeligt at

de har meget skjcinne Ingenia. Saa og af der b'6r

holdes efter Loven Delectus Ingeniorum, saa at ikke

blot de allerfattigste sættes paa de kongelige Koster, men

heller des flere af Andre, som selv kunne skyde noget

til, saa at 2de sættes paa een Kost, saa at hver betaler

halv, og nyder det halve, som og fri Information. —
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18) De Præcepta, som bruges i Skolen, efterseer han 1741.

ogsaa, om de ere tjenlige, og anbefaler baade Lærerne 15. Juni.

i Skolen, saa og kundgjorer i Stiftet, at de, som ville

holde deres Born til Studeringer, skal anskatfe sig de

Skole-Præcepta, som nu blive forfærdigede, og i alle

Skoler i Danmark og Norge skal bruges, at de samme

kan med rene Blade indbindes, og i Steden for Dan-

sken det Islandske derpaa skrives, saa at der kan

være uniform Information i det ganske Land, ligesaa vel

som hos dem, som blive privat informerede, saafremt

de siden vil tænke til at de skal blive antagne i den

publique Skole, og derfra videre befordrede; hvorover

ellers er meget klaget, at Lærerne i Skolen forvoldes

stor Mbie.og Tidsspilde. — 19) Der maa og tænkes

paa et Middel, at de, som med Testimonier fra Skolen

dimitteres, og ikke agte at gaae til Academiet, men

der i Landet afvarte Præslekald, kan henvises til visse

bekjendle retsindige og erfarne Præster, hvor de, mod
at betale, dog ^fter en taalelig Taxt, deres Kost, eller

selv skaffe sig den uden Præsiens Byrde, kan have

Oveise, og faae Anviisning til Embedets Forelse; især

lade sig bruge af Præsten ikke alene til Prædiken, i

hans Forfald (dog uden at han maa misbruge deres

Tjeneste til egen Dovenhed), men end og til Gatechi-

sation, .Ungdommens Underviisning, Syges Bescigelse,

og uden at saadanne med en velbekjendt og retsindig

Præstes Attest bevise, at de i eet Aars Tid eller to

have været villige og flittige til saadan Oveise ^ maae
de ikke employeres til noget geisthgt Embede, hverken

kaldes af Amtmanden, eller ordineres af Bispen, eller

foreslaaes til Kongen; ikke heller de, som efter deres

Dimission af Skolen har begivet sig til verdslig Tjeneste

uden Oveise, skal være i Mangel af det academiske

Biennio, som ellers alle andre Studerende i Danmark og

Norge ere forbundne til. — 20) Der maa og tænkes

paa, om ikke saadanne, der ville ansees som Candidati

Minislerii, kunde aarligen, eller hverandet Aar, ind-
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finde sig til den Tid Landemode (Consistorium) holdes,

at lade sig af Biskoppen i Provstens og Andres Nær-

værelse examinere, og erfares, at de ikke glemme det,

de i Skolen har lært, men meget mere, at de ved

flittig Studering, Oveise i Prædikestolen og Bibelens

Læsning forfremmes; hvorfore de tillige bor gjore Rede

for hvad Boger de have læst, især proves i Bibelen,

og gjore andre Specimina, som dem kan blive fore-

lagde, og hvergang forsyne sig med Bcviis at det er

skeet.— 21) Med de om Hosten 1742 hjemgaaende Skibe,

da der tænkes, at General-Kirke-Visitator har gjort sig

Stiftet og Geistlighédenbekjendt, indsender han, foruden

sin anden Relation til General-Kirke-Inspeclionen, ogsaa

Forslag, hvem han har fundet af Provsterne og Præsterne

mest duelig, beqvem og retsindig, og in Specie een

eller anden, som han formener at kunde betjene det

der vacante Rispc-Embede. paa det den^samme kunde

blive allernaadigst udnævnet, medens han endnu var

der i Land.et, at den samme kunde strax af ham an-

namme Stiftets Sager, og siden forfoye sig herhid til

Landet til Ordination. — 22) Han ville og erkyndige

sig og overlægge, om de der i Landet trykte Bibeler,

Ghristendoms- og Skolens -Boger, enten ere i saa til-

strækkeligt Antal, som behoves,' eller for saa taalelig

Priis kan faaes, at Landet dermed kan være tjent, og

endogsaa de Fattige kan overkomme de nødvendigste

;

hvor stort Oplag der er gjort af de sidste Bibler in

Folio, trykte 1728 i Holum, hvortil hver Kirke over det

hele Land har maaet give en Specie-Rigsdaler, oghvor-

mange Exemplarier af dem endnu kan være, til overs;

især om Catechismi Psalmeboger og Nye Testamenter

kan faaes nok af, og kjobes billigen, og hvis ikke, hvis

Skylden da er, om det er Bogtrykkernes, eller deres,

som dem forhandle, og Forslag, hvordan saadant kunde

remederes, og med Andre overlægge, om det ikke var

bedre, at slige hoistn5dvendige Boger bleve her i Kjo-

benhavn oplagde
,

og did oversendte i tilstrækkelig
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Mængde, og en vis Taxi derpaa sat, over hvilken ikke 1741.

maa begjæres, og ikke aleneste Kjobmændene i Landet ^^^^^^^

dem forhandle, men og Præsterne være forbundne hver

et vist Antal at modtage, og i sin Menighed soge at

udbringe, og til næste Aar Penge at levere, eller de

usolgte Exemplarier tilbage. — 23) Imedens han saa-

ledes opholder sig i Holum Stift, og der forretler, for-

uden hans special Oyemærke, alle Episcopalia, modtager

han vel ogsaa hvad Underretning han kan faae om det

andet Stift, og Landet i Almindelighed, og correspon-

derer med Biskoppen i Skalholt. Men naar han nogen-

ledes har lært at kjende Kirkens Tilstand, og Geistlig-

heden i Holum Stift, og gjort om Bispe-Vacancen sin

Relation og Forslag, saa forfoyer han sig til Skalholt

Bispedom, efter at han nogen Tid forhen har givet

Amtmanden sit Forsæt tilkjende, som da befordrer hans

Reise, kundgjcir hans Ankomst til Skalholt, og tilholder

Alle at bevise ham samme VelviUighed, Tjeneste og

Befordring, saa og gaae ham til Haande i det han paa

Embedets Vegne forlanger, og give ham Oplysning om
Alt det han requirerer. Underveis- paa Reisen til Skal-

holt bcsoger han ogsaa de nærliggende Menigheder

og Præster paa samme Maade, som for er sagt om

Holum, hvortil han skal have Fuldmagt og Myndighed,

ligesom han var deres Biskop, saa og erkyndiger sig,

naar, hvorledes og hvor ofte nuværende Biskop der

har visiteret. — 24) Men naar han kommer til Skal-

holt (hvor Biskoppen skal forsyne ham og hans Fcilge

med Logementer og Beqvemmeligheder, men Kost for

Betaling, saavidt det forlanges) har han vel ikke med
egentlige biskoppelige Forretninger at gjore, som Candi-

datorum exåmen, Ordinationer, Casualia, Consistorialia

og Rettergange; mens hans speciale yErende skal her

i alle Maader saaledes tages i Agt, som i det andet

Stift, hvorom Biskoppen er bleven givet kongelig aller-

naadigst Ordre, at give ham Underretning i alt det han

forlanger, og forevise ham af Stiftskisten alle Fundatser
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1741. og Stiftelser for Skoler og Hospitaler, samt andet gude-

"^'^^^ liS*^ fi^'uS? ^% kongelige Forordninger, og inlet at forholde

ham af det, som kan tjene ham til Oplysning, især for-
-

klare ham alt hvad der er lagt til Bispestolen og Kir-

kerne, og Skolens Regnskaber, og derhos tilholde Geist-

ligheden at bevise ham al Lydighed. — 25) I Særde-

leshed skal General - Kirke - Visitator der uden Persons

Anseelse inquirere om Skolevæsenet, Lærernes Forhold,

examinere baade Docentes og Discentes
,

undersoge

hvordan de forpfleges, om Forpflegningen altid har

været saadan, som han nu finder den, og i alt dette

om Skolen i Agt tage alt det, som fCr om Holum Skole

er meldet. — 26) Han har og Magt til i dette Stift, hge-

som i det andet^, at visitgiza,. saavidt han kan komme
og mueligt er. Men efterdi det bliver vel ikke mueligt

at kunde komme til hver Menighed i dette vidtloftige

Stift, og der gjbres alt det, som ved Visitats bor skee:

Saa er det dog godt, at han kommer paa et eller flere

Steder i hvert Herred, hvor han da skal have Magt at

convocere det Herreds Geisthge paa et beleiligt Sted

i Herredet (hvor og enhver af dem skal være pligtig

at miide, under uudeblivelig forud af ham dicteret

Mulkt, som af Amtmanden skal inddrives), hvor han ved

Samtale sonderer deres Gapacité og Omsorg for Guds
' Kirke, fordrer Forklaring om deres Menigheders Til-

. stand, deres Embedes Fbring, Ungdommens Overherelse,

BOrnenes Skolegang, pia desideria, og saaledes sciger,

saavidt mueligt er, at kjende deres Gharaclerer, og ud-

soger, om Nogen kunde findes skikket til ved Vacancen

at beklæde Bispe-Stolen, hvilket han da, med Enhvers

Character, beskriver i sin indsendende Relation. — 27)

Men skulde Biskoppen i SkalhoU Stift enten være véd

Doden afgangen, forend han der kommer , eller afgaae

medens han der er, da forbyder han i begge Stifter

Nogen at reise til Kjobenhavn, for derom at gjore An-

søgning; men han selv gjdr Forslag paa to eller tre

Subjecta, som han dertil holder beqvemmest, med Be-

^
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skrivelse paa enhvers Omstændigheden — 28) Alt hvad 1741.

forhen er meldet om Gandidatorum Oveise, Beredelse ^^^"j^
og Examen, om Bogtrykkerier, Boger, Gatechismi-For-

klaringer og andet, bliver i dette Stift at tage i Agt,

ligesom i det forrige. — 29) Han selv, hans Embede,

Anstalter, Resolutioner, Ordres og Decisiones, skal ikke

staae under nogen Kjendelse, Slævnemaal. Domme og

Jurisdiction der i Landet, men hvo som formene sig af

ham fornærmet eller forurettet kan selv eller ved Ov-

righeden i Landet besværge sig, og andrage det for

den allernaad. anordnede General-Kirke-lnspection, eller

Hans Kgl Maj* selv. — 30) Naar han saaledes i 3 Aars

Tid har gjort al muelig Flid, og samlet en tilstrækkelig

og lilforladelig Kundskab om Kirkernes, Geisllighedens

og Ghristendommens Tilstand paa Landet, da er det

ham af Hans Kongel. Maj' allernaad. permitteret, at

komme herover tilbage, for nærmere at forklare hans

indsendte Relationer og Forslag, og give tilkjende, hvad
han mere kan vide til Forbedring i Landet at foreslaae,

da vi allerunderdanigst haabe at Hans KbngeL Maj' haver

Naade for ham til anden convenable Befordring og Under-

hold, indtil saadant skee kan. — 31] Af denne sin In-

struction, som ham gives efter express kongel. allernaad.

Ordre, og altsaa med fuld Autorite, hvilken ikke alene'

han, men alle skal holde sig eftcrrellig, kan han gj(5re

bekjendt, saa meget, og saa mange Årticler, som han

finder tjenlig, saml og give hver vedkommende Gopie

under sin Haand og Segl, af den eller de Artikler, som
dem tilkommer at vide og rette sig efter, hvilken da

bor troes, ligesom de havde seet Originalen selv, indtil

de her har kundet foresporge sig, om det forholder sig

saa-, og han er ikke pligtig for Nogen at fremvise,

mindre til Afskrivelse udlaane den hele Instruction,

men denne sidste, eller nu een, nu anden Årticul kan

han forevise dem, som del forlanger, og deres Lydig-

bed difficulterer, eller om den ham i den Sag givne

//. 24
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1741. Myndighed tvivle. — Skrevet udi Kjobenhayn i General-

j r Kirke-lnspections-GoIiegio den 15. Junii Anno 1741.
10« J 11111.

15. Juni. Instruction for Rektor Jon Thorkelsson (^Thor-

chillius}, som Tolk Og Amanuensis hos General-

Kirke-Visitator Harboe. Kliavn 15. Juni 1741.

— General-Kirke-lnspections-Coilegii Copieb. Nr. 2, S. 140—

142; P. Pétursson Hist. Eccl. Isl S. 470—471.

InstructioNj som, efter express kongel. aliernaadigst

Befaling af 5*° Maji indeværende Aar. af os under- |

skrevne, Hans Kongel. Maj*' allernaad. forordnede Ge-

neral-Kirke-lnspectoribus over Danmark og Norge er

forfalled, og hvorefter den ved General- Visitationen

til Island bcvskikkede Notarius, Tolk og Amanuensis,

Joen Terkelsen, sig skal rette og forholde:
i

1) Den af Hans Kongel. Maj* ved General - Kirke-

Visitationen til Island allernaad. beskikkede Notarius,

Tolk og Amanuensis, Joen Terkelsen, skal være den

af Hans Kongel. Maj* ligeledes allernaad. beskikkede

General-Kirke-Visitatori over Island, Herr Ludevig Har-

boe, horig og lydig, som sin Principal og eneste Fore- i

satte; lian skal uveigerligen expedere, mundere, pro-

tocollere, Alt hvad han befaler ham, intet foretage

sig uden hans Vidende og Samtykke; ingensteds reise

uden hans Tilladelse; med ingen correspondere, eller

indlade sig om de Ting, som gaaer General-Kirke-Visi-

tatoris Embede og Ærende an, uden hans Vidende og

forud med ham, overlagt Raad. — 2) Paa Visitatzerne

og ellers skal han trolig og uden Partiskhed, Ven-

skab eller Fjendskab, interpretere det, som tales, spør-

ges, svares, uden at lægge til eller tage fra, forbedre

eller forværre Svaret, og i alle Ting saa forholde sig,

at General-Kirke-Vitiitator ei skal have- Aarsag sig over

hannem at beklage. — 3) Isærdeleshed skal han vel

vogte sig: for Villie og Venskab, Skjenk eller Gave,

at aabenbare Noget for andre, uden General-Kirke-Visi-

tatoris Raad og Villie, hvad ham er betroed, hvad Ge-
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neral Kirke-Visitator kan have optegnet, eller hvad han 1741.

hid over refererer. — 4) Skulde General-Kii*ke-Visitalor
"J^'^'^^JJ^

enten paa Hen- eller Hjemreisen, eller og der i Landet,

efter Guds Villie dde, eller komme i saadanne Om-

stændigheder, at han ikke selv kan see sine Papire

bragt i Sikkerhed, da skal Notarius strax besorge at

alle hans Papirer, ja og Minuter ^ og Gopier, indtil det

ringeste Blad, af ham og næste Sysselmænd, eller an-

dre troværdige Mænd, besegles uden nogen Gjennem-

læsning, og al de med forstgaaende Skibe blive

hidsendte. — Men General - Kirke- Visilatoris ovrige

Meubler og Effecter registreres paa sædvanlig Maade,

og af Notario tages i Obagt, til han selv og ovrige

Folge kan tinde Leihghed at komme herover, da han

skal fOre alting med sig. — Disse foreskrevne Artikler

haver Notarius udi alt noye og saaledes at efterkomme,

som han det for den af Hans Kongel. Maj' allernaad,

anordnede General- Kirke- Inspection i sin Tid agter at

forsvare. — Skrevet i Kjcibenhavn udi General -Kirke-

Inspections-Collegio den 15. Junii 1741.

Reskript ang. Provsterettens Jurisdiction. i s^pt^r-

BWei'iksborg 1. Septembr. 1741. — Dette Re-

skript er tydeligen kun bestemt for Stiftsovrighederne i Dan-

mark og Norge, og anfores ikke i CancelHets Registranter

.som sendt til Island; derimod findes det optaget i islandske

haandskrevne Samlinger, som Reskript til Sliftbefalingsmand

Ocksen, Biskop J6n Årnason til Skalliolt og General -Kirke-

Visitator Harboe, efter en af Ocksen verificeret Copie, ligesom

det ogsaa findes blandt de til Biskopperne i Island sendte Re-
skripter og er bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skal-

holt Stift 1742 under Titel: »ab préfastar dæmi endilega déma
I ollmn sokum». — Siell. Tegn. LXXll, 300>'-302; Foglm.
IV. 2, 215-216.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Os

O aMinuter« betyder, som bekjendt, Udkast eller Coneepter

til Breve elier Documenter.

24*
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1741. eiskel. Vores General- Kirke -Inspeclores Os allerund.

1. Septbr. haver forestilt, at Vores allern. Lov om det Foro,
;-"^"^^

jjyor Præster og andre geistlige Personer skal frad5m-
|

mes deres Embeder, naar Forseelserne ere saa grove,

ikke er saa tydelig, at jo derover ofte skeer Irring og

vidtloftig Ophold i Processerne; thi vel har Loven i

det Capitel om Værnething, nemlig den Danske Lov,

udi den V Bogs 2. Gap. 15. Art.jpag. 15, og den Norske i

Lov pag. 13 (N. L. 1—2— 12) forordnet, at geisllige Perso-

ner i geistlige Sager skal sbges for Herreds-Provsten og

Provstemode (der er Landemode), og den Norske Lov

siger: for Herredsprovsten og siden for Sliftbefalings-

manden og Superintendenten; men i det Capitel om

Præsternes Forseelser hedder det, i den Danske Lov

2. Bogs 11. Gap, 11. Art. pag. 289, og i den Norske

Lovs samme Bog, Capitel og Articul, pag. 800, at naar.

en Præst forseer sig grovt med Sacramentet, skal han

efter den Danske Lov for Provstemodet (som er Lande-

modet) indstævnes, og efter den Norske Lov for Stift-

befalingsmanden og Superintendenten; ligesaa i det

Capitel om Provster hedder det i den Danske Lovs

2. Bogs 16. Capitel 5.. Art. Pag. 326 og i den Norske

Pag, 335: at naar de finde nogen Brost hos de Geist-

lige, skal Provsten paaminde dem; retter de sig ikke,

skal de indfore dem for Superintendenten, og liyilke

han ikke kan sætte til rette, dem skal Provsten stævne

til Provstemode, for Stiftbefalingsmanden og Superin-

tendenten. Da i lige Moade del Capitel om Superin-

tendenten, saasom den Danske Lov udi den 2. Bogs

17. Cap. 8. Art. pag. 333 og den Norske pag. 342 be-

faler, at hvilke Præster ikke tage vare paa deres Em-

bede, dem skal Superintendenten give Paamindelse og

Advarsel, og straffe dem, saa dé enten bedre sig, eller

lader dem for Sliflbefalingsmanden og sig indkomme,

og sætte dem af deres Embede; og det nu fornemmes,

at Nogle af foranforte Lovens Artikler vil slutte, at naar

Forseelsen er saa stor, at de kunde fortjene Afsættelse
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fra Embedet, det da ikke skulle være Provsternes Sag

at domme; af hvilken Anledning det ogsaa ofte skal

skee. at Provsteretten henviser saadan Sag fra sig til

Landemodet, eller i Norge til Sliftbefahngsmanden og

Superinlendenlen i Gapitelet, og Landemodet derimod,

eller Gapitelet, som er Overret, henviser Sagen til

Provsteretten at paadomme, saasom en Overret ei kan

dbmme, f(5r end Dom er gangen til Underretten: da,

paa det at saadan Ophold i slige Processer engang

kunde forekommes, og den Tvivlraadighed ophæves,

saa vel som og, at der kunde være en Uniformitet

overalt, og i geistlige Rettergange, hgesom i andre,

være en vis Regul og ordentlig Instancer: saa give

Vi eder hermed tilkjende, at Vi allern. have funden
for godt, aliern. at anordne og befale, at i alle slige

Sager, hvor geistlige Personer for Forseelser for geist-

lig Ret bor actioneres, skal alle Tider, naar Provsteret,

efter Biskoppens Ordre, er anbefalet, Provsteretten

forst kjende og endelig domme, om end Forseelsen er
'

saa stor, at den kan gaae til Afsættelse fra Embedet;

og maa Provsterne ikke uden endelig Dom henvise

Sagen for sin Vigtigheds Skyld til Landemodel, eller

til Stiftbefahngsmaudens og Biskoppens Paakjendelse,

efterdi de, som en Oyerret, ei kan kjende og domme,

forend der er gaaet Dom til Underretten, da Sagen

fOrst derefter skal indstævnes til Sliftbefalingsmandens

og Biskoppens Paakjendelse, til Landemodet i Vort Rige

Danmark og til Gapitelet udi Vort Rige Norge. Der-

efter I eder allerund. kunde vide at rette, og de

Vedkommende Shgt til allerund. Efterretning at til- >

kjendegive. Befalendes eder Gud. Skrevet paa Vort

Slot Frederiksborg den 1. Septembr. 1741.

Reskript til Biskop Jon Arnason til »Skal- s.

holt, ang. Forholdet med Kirke-Disciplin. Khavn

8, Decembr. 1741. — Norske Tegn. XXIX, 312»'-314.

Christian den Sjette &c. V. R. T. Eftersom du udi

1741.

1. Septbr.

Decbr.
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1741. en din til Os under den 30. Augusti sidstleden ind-

8. Dechr. kommen Memorial haver andraget den slore Vanske-

lighed, Eyvinder Jonsen, KlosLerhoIder ved Kirkebay

Kloster paa Vort Land Island, skal forvolde baade sig

og andre med hans megen Særsindighed, idet han

ikke skal ville annamme Afl()sning og Nadverens Sa-

cramente af hans Sognepræst, Einer Halfdansen, siden

han kom til Landet igjen udi næstafvigte Aar, og,

skjdndt. hans Sjælesorger med al Lemfældighed skal
*

have formanet ham dertil, baade hemmelig og siden

skriftlig, saa skal han dog ingen Agt derpaa have villet

give, mens sogt om at blive meddelt Sacramentet af

Herredsprovsten Bjarne Thorlofsen, det Provsten ikke

skal have villet driste sig til, siden det strider imod

Loven, med videre dit Andragende herom, derhos du

allerund. haver udbedet dig Vores allern. Resolution

paa efterskrevne 3**" Poster: 1) hvorledes der skal

handles med oflbemeldte Epander Jonsen, som nu

over et heelt Aar ikke skal have villet annammet Af-

losning og Nadverens Sacramente af hans Sjælescirger

Einer Halfdansen, om han ikke, hgeledes som andre

halstarrige Mennesker, bor strafiTes derfore efter Loven.

2) om det saa befandles, at Vi allern. havde tilladt

Eyvinder Jonsen at lade sig betjene af en Præst, i

hvor langt han kunde være fra hannem, og enten han

vidste noget om hans Levnets -Forhold eller ikke, om

samme Præst da altid maa tage ham til hemmelig Af-

Icisning og Sacramente, hvad Tid han kunde komme
til ham, skjondt Eyvinder Jonsen da ikke har nogen

Attest at fremvise fra hans Sognepræst, at han i alle

Maader har forholdt sig skikkelig, og for det 3^**)

at det er dig hoincidvendigt at vide, hvorledes Præ-

sterne bor forholde dem der i Landet, naar en Per-

son, enten den kan være Dansk eller Islandsk, har

begaaet nogen aabonbare Forseelse, enten være kan

Horerie, Skjorlevnet eller anden forargelig Synd, som

efter Loven udkræver Kirkens Disciplin, og den samme
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Person ikke vil staae aabenbare Skrifte, men foregiver 1741,

at han vil supplicere til Os, og faae Befrielse

om da Præsterne bor være fornoiede dermed, og lade

Kirkens Disciplin over samme skyldige Personer fare,

i hvor længe de end forhaler med at tilveiebringe det,

kanskee ^ hele Aar igjennem og vel længer, forend

samme Person erholder Vores allern. Resolution. Thi

give Vi dig herpaa allern. til Svar, at det udi den 1*"

Post, forsaavidt Klosterholderen Eyvinder Jonsen, hvem
Vi den 20. Junii udi næstafvigte Aar have forundt

Vores allern. Bevilling og Tilladelse,- saa længe han

lever, eller meerbemeldte Einer Halfdansen er hans

Sognepræst, at maa udi sin Sahgheds Sag lade sig

betjene af en anden Præst udi et andet Sogn, som

han dertil godvillig kan formaae, angaaer, skal forhol-

des efter forberorte Vores allern. Bevilling, hvoraf dig

herhos en rigtig Gopie tilsendes. Men hvad sig dé
2**" andre Poster angaaer", da skal det have sit Forbli-

vende ved Lands Lov og Ret. Derefter du dig aller-

underd. kanst vide at rette, og de Vedkommende Sligt

til Efterretning at tilkjendegive. Befalendes dig Gud,

Skrevet paa Vort Slot Ghristiansborg i Vores kongel.

Residentsstad Kjobenbavn den 8. Decembr. Anno 1741.

Reskript til Biskopperne i Danmark og Norge, 8. Decl)r.

ang. Geistliges Suspension. Christiansborg 8.

Decembr. 1741. — Gjort gjeldende i Island ved Reskript

5, Mai 1779. - Sieli. Tegn. LXXII, 453'*-454; Fogtm. IV.

2, 276.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Os elskel.

Vores General-Kirke-Inspectores Os allerund. have fore-

still, at, naar Loven eller andre Vore allern. Befalinger

og Reskripter befaler, at en Præst eller andre Geistlige

skal suspenderes fra sit Embede, da forklares det ikke

- tillige, hvorvidt den Suspension skal strække sig, enten

til Embedets Forretninger alene, eller til dets Indkom-

ster tillige, hvorudover Biskopperne ere tvivlraadige,
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v

I

1741. siden de hverken i Loven eller Forordninger finder

8. Decbr. nogen Anledning til den Distinction : at suspenderes ab

officio eller a beneficio, og derforej ligesom den ene

,
eller anden Udtolkning i et eller andet Stift engang er

vedtaget, suspenderes deslige Geisllige enten in tantum

eller in lotum. — Thi give Vi dig hermed lilkjende, at

Vi allernaad. have funden for godt, at Lovens Ord om
Suspensionerne for Geistligheden skal herefter være

limiterede og forstaaes om Embedet alene, saa at den

Suspenderede maa behokie Indkomsterne indtil Sagens

Uddrag, med mindre Vi ved nogen saadan Sags befin-

dende Beskaffenhed anderledes expresse allernaad. be-

faler; dog ville Vi derhos allern., at Embedet derunder

ikke maa lide, men at der af Indkomsterne, efter Bi-

skoppens Sigelse, skal fastsættes Noget for den, som

Embedet imidlertid forretter. Derefter du dig allerund.

kanst vide at rette, og indberettes Os af dig allerund.

at du denne Vores allern. Ordre haver bekommet. Be-

falendes &c. Christiansborg Slot den 8. Decembr. 1741 \

15. Deebr. Reskript til Biskop Jon Arnason til Skalholt,

ang. Fritagelse for Kirke-Disciplin. Christians-

borg 15. Decembr. 1741, — Norske Tega. XXIX, 316.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Eftersom Evinder

Joensen, Klosterholder paa Kirkebay Kloster p<ia Vort

Land Island , for Os allerund. haver andraget, at

da han i Aaret 1735- havde bekommet Vores allern.

Bevilling , at maaUe lade sig betjene af en uvedkom-

mende Præst i sin Saligheds Sag, indtil en Sags Uddrag

med hans Sognepræst, har han slrax, efter at han for

Vores Hoiesteret var bleven frikjendt for Præstens

Tiltale, ved allerund. Memorial til Os begjert, at samme

O Ved Reskr. af s. D. er Gjenparl af dette Reskript tilsendt

General-Kirke-Inspectioas-Collegium (Siell. Tegn. LXXII,

454''-455).

Bevill. 23. April 1736-
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allern. Bevilling for hans Livstid maalte conlinuere; og, 1741/

endskjondt han skal have tilkjendegivet det for hans 15. Decbr.

Sognepræst, og begjert, at han ville tillade ham af en
^^^^

uvedkommende Præst at blive betjent, skal han dog

ikke have villet tilstede det, hvorfore du skal have paa-

staaet, at han, fordi han i næstafvigte Aar ikke skal

have villet betjene sig af sin Sognepræst, skulle staae

aabenbare Skrifte, desaarsag han allerund. haver be-

gjert, at han for den af dig over ham gjbrende Paa- .

stand maa være befriet. Thi give Vi dig hermed til-

kjende, at Vi, efter bem*** Klosterholder Evinder Joea-

sens herom allerund. gjorte Ansogning og Begjering,

allern. have bevilset, at han maa være befriet for at

udstaae Kirkens Disciplin. Derefter du dig allerund.

haver at rette. Befalendes &c. Christiansborg den 15.

Decembris 1741.

«

Reskript til Rektor og Professores ved Kjo- 15. Decbr.

benhavns Universitet, ang. Trykning af Conflrma-

tions-Anordningen paa Islandsk. Christiansborg

15. Decembr. 1741. — Sieii. Tegn. LXXii, 464.

" Christian den Sjette &c. V. B. T. Eftersom Os

elskelig Jon Arneson, Biskop over Skalholts Stift paa

Vort Land Island, haver oversat Vores allernaad. For-

ordning af den 13^VJanuarii 1736, ang. den lilvox-

ende Ungdoms Confirmation, paa det Islandiske, og

samme hans Translation til Os indsendt, med allcrund,

Begjering^ at der af samme maatte trykkes 200 Exem- ,

piarer, for at kunde distribueres til Præsterne i bemeldte

Stift: saa tilskikke Vi ederherlios bcm*^ paa det islandske

Sprog oversalte Forordning, og er derhos hermed Vores

allern.Villie og Befaling, atl beordrer Johan JorgenllopfTner,

Directeur over Vores Bogtrykkene, at han derefter lader

trykke 200 Exemplarer, og samme i Vores Danske Gan-

cellie indlevere. Derefter I eder allcrund. haver at
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1741. relle. Befalendes &c. Christiansborg Slot den 15. De-

15 Deelir cembr. 1741.

22. Decbr. Reskript til de Deputerede for Financerne,

ang. Laugmaeudenes Lon. Christiansborg 22. De-

cenibr. 1741.— Siell. Tegn. LXXII, 468*"—469; Fogtm. IV.

2, 279.

Gbristian den Sjette 6iC. V. S. G. T. Eftersom Hans

Becker, som for 4 Aar siden af Os allern. blev be-

skikket til at være Laugmand for norden og vesten paa

Vort Land Island, for Os allerund. haver beklaget sig,

at hannem ikkun er lillagt i aarhg Lon 60 Rd., foruden

Laugmandstolden, som skal falde saa urigtig, at den

snart aldrig i een samlet Summa indkommer, hvorud-

over han siden den Tid skal have maal leve meget

kummerlig, formedelst Mangel af nodtorflig Subsistence,

allerund. bedende, at, siden Laugmanden for synden

og oslen, Magnus Gislesen, da Vi udi Aaret 1737 allern.

resolverede, formedelst adskillige der i Landet fore-

gangne Abusus, al de tvende Laugmænd paa Island

ei tillige maatte være Sysselmænd, blev tillagt aarlig

40 Rd., Vi da ogsaa allern. vilde forunde ham det samme

Tillæg, som bem*^ hans Collega, og Vi af den af Ju-

stitsraad og Amtmand , Os elskelig Joachim Lafrentz,

forbem** Laugmand Hans Becker meddelte AttesI for-

nemmer, at Supplicanten er en fattig Man(^, og at han,

uden at nyde lige Naade med den anden Laugmand,

ei kan subsistere, det ogsaa af det af Vores General-

Procureur, Os elskelig Jens Severin Wartberg , herom

indgivne allerund. Promeraoria erfares, at Laugmand

Becker, i Tanke, at det var en afgjort Sag, at en Laug-

mand paa Island skulle nyde aarlig 100 Rd. , har sOgt

dette Embede, men at han, ved hans Ankomst til Lan-

det med sin P^amilie, formedelst Mangel, ikke har havt

til yderste Nodtorfl, saa at han har udslaaet megen

Kummer og næsten sat sit Helbred til. Thi give Vi

eder Jiermed tilkjende, at Vi allern. have bevilget, at
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forn** Laugmand Hans Becker fra nu af maa nyde 1741.

samme Tillæg, som Laugmand Magnus Gislesen ved 22. Decbr.

Vores allern. Reskript af den 15. Februarii Anno 1737

er forundt, og at de tvende paa Island værende og

efterkommende Laugmænd maa , i Henseende til at

ingen Laugmænd skal herefter tillige være Sysselmænd,

nyde aarlig vis Lon 100 Rd. — Derefter I eder aller-

und, haver at rette, og den Anstalt at gjore, at Laug-

mand Hans Becker, med den anden derværende, som

efterkommende Laugmænd paa Island, herefter nyder

hvis dennem ved denne Vores allern. Befaling er til-

lagt. Dermed &c. Christiansborg den 22.Decembr. 1741

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen, ^^^J^^
ang. Udvidelse til Island af Forordn. 20. Oktobr. 19. Januar.

'1710. Christiansborg 19. Januar 1742. — Publi-

ceret paa Althinget 1742 og indfort i Althingsb. s. A. Nr. 27.

- Norske Tegn. XXIX, 338-339; Fogtm. IV. 2, 283—284.

Christian den Sjetle &c. V. G. T. Eftersom Os

elskehg Joachim Lafrenlz, Vores Justitsraad og Amt-

mand paa Vort Land Island, ved indkommen Memorial

og ForestiUing af 18de Septembris næstaivigt for Os

allerund. haver ladet andrage, hvorledes endeel Syssel-

mænd paa bem'" Island undertiden skal forholde Al-

muen deres afsagde Dommes Beskrivelse, og endskjondt

de for Retten begjeres beskrevene, saa og sammesteds

af Sysselmændene blive belovede, skal dog Vedkom-

mende, naar de efter Lovens Termin og Sysselmæn-

denes givne Lofle ville affordre slige beskrevne begjerte

Domme, samme ikke kunne erholde; men naar det

derudover skeer , at Sysselmændene for Rettens For-

lisegtelse blive indstævnte for Ober- Retten, blive de

som oftest ikkuns ansete med en liden Ponge-Mulkt,

linder Paaskud, .at saadan for Retlen dog forhen be- ,

') Ved Reskr. af s. D. meddeles Stiftamtmand Ocksen Un-

derretning oui denne Bestemmelse. Siell. Tegn. LXXIl, 470.
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1*742. loved Dom burde have været beejært og aflientet ved

19. Januar, tvende Mænd, endskjondt sligt hverken efter Loven

findes paabuden, eller ])aa andre Steder udi Vore Ri-

ger og Lande at være i Brug, med mindre Dommens

Beskrivelse var bleven nægtet, saa at Almuen ved saa-

dan Omgang ikkun fores enten udi Penge-Udgift, med
at bekoste allern. Opreisning paa Dommen, naar de

ikke kunne faae den i rette Tid beskreven, eller de og

maa labe deres Ret; derfore han, til Justitiens Haand-

hævelse og dens ubehindret Lob at fremme, derhos

allerund. haver indslilt, om ikke lige allernaadigst Be-

faling maatte udgives til Efterlevelse der i Landet, som

ved Forordningen af ^O*** Oclobris 1710 udi samme

Casu er foreskreven og anordnet for Sorenskriverne i

Vort Rige Norge. Thi er, efter din herom indhentede

allerund. Erklæring, hermed Vores allern. ViUie og Be-

faling, at du overalt ved Retterne paa bem** Island

lader bekjendtgjore, at ovenbem*^ af Vores elskel. kjære

Herr Fader, sal. og hciilovlig Ihukommelse den 20. Oc-

lobr, 1710 udgivne Forordning, hvorved allern. er ble-

ven befalet, at hvilken Sorenskriver, som bevislig maatte

befindes, enten formedelst Vilfie og Venskab eller og

sin egen Interesse, at forholde nogen af Almuen sin

afsagde Doms vedborlige Beskrivelse, skulle, foruden

de Boder, som Loven foresiger, strax. fra sit Embede

removeres, skal ogsaa extendere sig til bem*** Vort

Land Island, saa at den eller de af Sysselmændene,

som bevisligen befindes at forholde Parterne de afsagde

Dommes Beskrivelse, skal efter bem*" Forordnings By-

dende lide og undgjelde. Derefter du dig allerund.

kunde vide at rette. Befalendes &c. Christiansborg

Hafn. den 19! Januarii 1742.

19. Januar. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen

og Biskop Jon Arnason til Skalholt, ang. Præste-

kaldes Bortgivelse. Christiansborg 19, Januar

1742. — Publiceret i Synodalforsamiingen for Skalholt
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Stift 1742. - Norske Tegn. XXIX, 337—338; Uddrag i P. 1742.

Péturss. Hist. Eccl. Fslnnd. S. 5; Fogtm IV. 2, 284 -285. 19. Januar.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom du,
-^'^^^""^^

Biskop Jon Arnesen, for Os allerund. haver andraget,

at, naar der i bem*" Stift en Præst bortdcier, eller et

Kald paa nogen Maade bliver ledigt, skynder straxen,

uden dit Videnskab, en af de nærmeste Præster, endog

Studiosis, som fra Skolen ere dimitterede, at soge om
Kaldet og erholde Collalion derpaa hos Os elskelig

Joachim Lafrentz ifcc, og det for end Nogen af dem,

som langt bedre ere meriterede, kan vide deraf; af

hvilken Kaldenes hastig Bortgivelse skal flyde dette, at,

naar et fattigt langt frahggende Præstekald vorder le-

digt, skal næppe nogen Studiosus kunne persvaderes

det at antage, saa at Menigheden til samme Kald maa

være foruden Sjælesorger eet å to Aar, for han kan

bekommes, og du desaarsag allerund. formener, at det

kunde være bekvemt, om Vi allern. ville sætte et vist

Termin, 4 til 6 Uger, inden hvis Udgang intet Præste-

kald maalte bortgives: saa give Vi eder hermed lil-

kjende, at Vi, i Anledning af forbemeldte Andragende,

samt din, Stiftamtmand Ocksens herover indhentede

allerund. Erklæring, allern. have funden for godt, at,

paa det at Biskoppen, i allerund. Folge af Vores ang.

Præstekaldenes Goliation paa Island ergangne allern.

Reskripter af iO. Maji 1737, kunde correspondere med
Amtmanden om de vacarite Præstekald, og dem han,

saavel efter den allern. Anordning af M. Martii 1633,

som i andre Maader, formener dertil, fremfor andre,

at være meriterede, inden 6 Ugers Exspiration, ingen

Collation af Amtmanden maa gives paa noget af de

Præstekald, hvortil ham allern. er tilladt at vocere;

ligesom Vi og allern. ville, paa det at de fattige og

nngeste Kald med Præ-ster desbedre kan vorde forsynede,

at ingen af de fra Domkirkens Skoler dimitterede Stu-

^^osi, som ikke ved Universitetel i Vores kongelig

Residentsstad Kjobcnhavn have sustineret Examen Theo-
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4742. logicum, eller nogen Tid have tjent som Rector eller

Horer ved enten af Skolerne, maa nyde noeet af de
19. Januar. ' ^ ^

middelmaadige og bedre Kald, saa længe der ere Præ-

^sler, som have Ijent i de mindre og ringeste Kald, og

Biskoppen paa deres Ansøgning attesterer, til Vacancerne

at være skikkede. Derefter I eder allerund. haver at rette,

og Vedkommende Sligt dl Efterretning at tilkjendegive.

Befalendes &c. Christiansborg den 19, Januarii 1742,

30. Januar. Kongelig ResolutioQ ang. den islandske Handel.

Christiansborg 30. Januar 1742 \ — I Forestilling

29. Januar bemærker Rentekammeret, at de af Amtmanden i

Island ifoJge Resol. 17. Mai 1741 forlangte Oplysninger med

Hensyn til Handelen ikke vare modtagne, men da Octroyen

snart var exspireret og Sagen saaledes maatte afgjores, ind-

stilles, at der nu maatte bestemmes om Handelens fremtidige

Stilling, idel der gaaes ud fra, at Kongens afornemste Oiemærke

og Hensigt" er, at «conservere denne for E.K.Maj*" Residents-

stad Kjobenhavn hoit fornodne og umistelige Handel« for Hoved-

staden. Dog foreslaaes, at Folgende tilfoies den nye Octroy:

«1) At E. K. Maj* "forbeholdne Strandrettighed, som en hoi-

kongelig Regale, udi Octroyen tydelig bliver E. M. reserveret.

— 2) Al den Iredie Post udi den Interessenlerne forhen allern.

meddelte Octroye, hvorved Compagniet allern. er tilladt, at

naar 1 Tde Rug koster 15 IG Mk. Dansl^e, da maa have

Frihed saa meget fremmed Rug, som til Handelen behoves,

at forskrive, saaledes maatte expliceres, at det efter Landprisen

udi Provincerne og ikke, som Societetet det hidindtil hnr villet

forklare, til Prisen her udi Staden, skal være at forstaae. —
3) Og siden det hidindtil har ladet sig ansee, at Compagniet,

endskjondt de ved Octroyens tredie Post ere forbundne af

Landets egne Produkter og Fabriquer at tilkjobe sig saa mange

Vare, som behoves og her kan være at bekomme, dog hellere

have sogt slige Vare fra fremmede Steder at lade komme, saa

kunde Interessenterne vel og strengelig tilpligtes at holde sig

saadan Octroyens Bydende allerund. efterretlig, og derhos paa-

lægges en vis dicterende Mulkt, om det skulle befindes de slige

Vare fra fremmede Steder lod hidkomme, som af Landets egne

) Octroy 15. Aug. 1763 § 16.
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Fabriquer og Produkter kunde haves. — 4) Og ihvorvel In- l742.

teressenterne vidtloftig forestille adskillige Fataliteter, som for 30. Januar.

Compagniet udi de sidste Aaringer skal være indtruffen, baade —
formedelst hoie Priser paa de til Landets Forsyning i>eh6vende

Vare, som og den nuværende langsomme Dehit paa endeel at"

de islandske Produkter, hvorved de befrygte det endnu kunde

blive slettere, saa formene Vi dog allerund., at slige Fataliteter

hverken kan have været, ei heller herefter blive af den Be-

tydenbed, som Interessenterne det vil foregive, og langt mindre

lignes imod de Omkostninger og Besværligheder, som tilforn

og særdeles udi Krigens Tid er indfaldet, da Landet var under

Separat-Forpagtning, og de islandske Vare udi forrige Forpagt-

nings-Tider ikke med saa stor Fordeel som nu har været at

debitere«. Saaledes anslaaes Udredningerne til Island for Tiden

til 100,000 Rd., inddeelt i 100 Aetier a 1000 Rd., og Retour-

varenes Belob til over 120,000 Rd., moderat anslaaet, og «saa- ,

ledes udfalder denne Handel til Interessenternes considerable

Fordeel » ; Kammeret foreslaaer derfor, at Compagniet paa-

lægges en dobbelt saa hoi Afgift, som hidtil, mod at det over-

drages Handelen paa 10 istedenfor 3 å 4 Aar. — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 24, Nr. 10.

V

Vi approberer hermed allern. Kammerets foranforte

Betænkning, at det islandiske Gompagnie kan beholde

Handlingen endnu 10 Aar, naar de vil belale OvS aarlig

Afgift 16,000 Rd. Grener, dog at deres Octroye tilfores,

foruden indbemeldte Poster, endnu efterfolgende trende,

nemlig: 1) At de, efter at deres General-Angivelse aarlig

er gjort, paa hvad Vare de vil sende til Landet, skal

siden for ethvert Skib, fcir end Kammeret tillader det

maa udpasscre, indlevere en special Angivelse over

alt hvad det har inde^ hvilken skal være af Skipperen

og vedkommende Visiterer attesteret, som begge paa

. Livstid maatte vente sig sirafTet udi Fæstningens Slaveric,

dersom mere befandtes end det Attesterede, naar Vi

saadant paa en eller anden Maade ved Skibets Afseig-

ling lod eftersee, dog Skibs -Provisionen ei derunder

beregnet. — 2) Til desto mere Vished, at og de over-

sendende Varer ere forsvarlige, paa det at Indvaanerne

ikke ellers skulde gives Leilighed heller at ville handle
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1742. med Fremmede, som Gompagniet da og fik selv ai

'TT^T^^^' hæmme, eller lade sic befalde: skal del fornemste, som
30. Januar. ' ^ '

Kornvarene og detsligej besigtiges ved tvende dertil af

Magistraten udmeldte og ei selv i Gompagniet værende

gode KjObmændj naar det indskibes, hvilke tvende

Kjobmænd bemeldte Angivelse for hvert Skib haver at

attestere, at det er gode Kjbbniandsvarer, da, om siden

anderledes befandtes, skulle de og selv det Manglende

.betale. — 3) At den 7*** Post i Octroyen, ang. at de

utilladelige Handleres eller Doggeriers Skib og Gods

confisqueres til Interessenterne, bliver tilfcjrt dette: at

forstaae naar Ophringelsen og Dom, med videre, er af

dem selv bekostet. — Men ifald Interessenterne sig nu

ikke til foregaaende Afgift og Gonditioner straxen skulde

erklære, besorger Kammeret Publication og Åuction til

ny Forpagtning, saaledes, at Handelen drives her fra

Kjobenhavn, enten af et samlet Gompagnie, som vel

var det bedste, eller af separate Interessentskaber, da

en slet til en bedre Havn i Forpagtningen maatte sam-

les; hvorefter Os siden allerund. forestilles, hvad paa

hver af disse tvende Maader er bleven huden. Chri-

stiansborg den 30. Januarii 47421 \

10. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Lafrentz,

ang. Priserne paa de holumske Boger. Khavn

10. Marts 1742. — Rentek. Isl. og Færo. Copieb. 2006,

Litr. H, Nr. 480.

Ved Skrivelse af 22. Februarii næstafvigt haver de

Herrer Directeurer udi General-Kii'ke-Inspections-Colle-

gio forestillet, at ifald de udi Hole Bispedomme (hvis

Indkomster for Hans Maj*' Regning nu vorder oppe-

baaret) trykkende Boger herefter, isteden for den hid-

') Ovenstaaende Resolution er meddelt Direcleurerrie for det

islandske Gompagnie ved RenleU. Skriv. G. Februar 1742;

Isl. og Færd. Copieb. 2006, Litr. H, Nr. 471.
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indtil brugelige Betaling a Arket 4 Sk., blev nedsat 1742.

til Halvparten, nemlig 2 SL, formener de, at et s^*^^**®
^j^j^ts

Antal, og med lige Fordeel som tilforn, var at afsætte,

da, som Sligt findes billigt i Henseende til Islands

ulige BeskafTenhed med andre Hans Maj*' Steder, saa-

vel som Almaens bekjendte Omstændigheder og Vil-

kaar, at de ikke formaae at gj(5re stor Bekostning paa

Bogers Indkjcib, hvorved de formenentlig kunde afhol-

des at tilvinde sig den Nytte, som Oiemærket udi den

allern. anbefalede General -Visitation hensigter til: saa

have vi næ.rværende Dato tilskrevet Landfogden Chri-

stian Drese, at naar den vedkommende Sysselmand,

som af Herr Justiisraad efter vores Skrivelse af 29. Maji

041 er constitueret forbem*' Bispedommes Indkomster

Rigtighed at aflægge, sig med nogle Penge i denne Til-

fælde anmelder, han da samme uvægerligen skal imod-

tage, hvilket Herr Justitsraad for ommeldte Sysselmand

til Efterretning ved deslige Bbgers Bortforhandling ville

bekjendtgjore. Ellers ville Herr Justitsraad foranstalte, at
I

den allern. beskikkede General-Kirke-Visitator paa hvis

Provision hannem for dette Aar vorder tilsendt nyder

fri Transport fra Havnen til Bispegaarden i Hole, og

næstkommende Aar ligeledes til Skalholt Stift, i Anled-

ning af ommeldte Herrer Directeurers indkomne Skri-

velse, paa det han ikke i dessen Mangel skulle have.

Aarsag med Klagemaal over Assistence og den paa

deshge Vares Henforsel gjorende Bekostning at ind-

komme. Vi forblive *Slc. Rentek. d. 10. Martii 1742*.

Rentekammer . Plakat ang. Auction over den 9. Aprii.

islandske Handel. Khavn 9. April 1742. —
Original-Aftryk paa eet Ark i Folio.

Placat. Hans kongel. Maj*' til Danmark og Norge, &c.

Deputerede for Financerne og samtlig Tilforordnede udi^

*) Skrivelse af samme Indhold s. D. tii Landfoged Drese og

General-Kirke-Inspections-Collegium, sst. Nr. 481 og 482.

//. ii, 25
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1742. Kammer- GoIIegio gjore vitterligt, at, efter Haus koiigel.

9. April. Maj*' allernaadigste Befaling, bliver udi Kammer-CoUegio

forsikommende Mandag den 16.^* April, Kl. 9 Formiddag,

holdet offentlig Auction over den nu under et octroyeret

Compagnie værende islandske Handels Bortforpagtning

paa ny udi iO Aar, fra 1. Januarii 4743 til Aarsdagen

1753, hvortil de fornemmeste Gonditioner, næsten udi alt

cqnform med itzige Octroye, bestaaer udi efterfolgende:

1) Bemeldte Handel, som fremdeles her fra Kjo-

benhavn, og med Undersaatternes egne Skibe skal fores,

saaledes, at de Handlende, efter den in Anno 1702 allern.

anordnede Taxt, herfra tilbringer Indvaanerne udi Island
H

alle til deres Fode og Klæder, samt Fiskerier og Byg-

ninger behovende Vare, og af dennem igjen modiager

hvad Fisk, Kjcid eller andet, som der falder, kan de

Hbislbydende paa Hans kongel. Maj'" nærmere allern.

Approbation vorde tiislagen, enten alt under et samlet

Compagnie, eller og visse Havner til andre Interessent-

skaber, dog saa, at da haves baade Slagter- og Fisker-

havner tilsammen, og at de maadehge folger de bedre,

nemlig: Nr. I.Westmanoe, en Fiskerhavn. 2!. Orebach,

en Fiskerhavn, som og kan give Slagterie. 3. Grinde-

wig, en Fiskerhavn. 4. Baasand, en Fiskerhavia. 5.

Haabsaas, en Slagterhavn. 6. Kieblewig, Schagesirand

og Rechefjord, den forste en Fiskerhavn, og de andre

2*** Slagterhavne- 7. Ilaufne- og Odefjord, den forste en

Slagierhavn,, og den anden en Fiskerhavn. 8. Buden-

stad, en Fiskerhavn, som og kan give lidet Slagterie.

. 9. Holmen og Huusewig, den forste en Fiskerhavn og

den anden en Slagterhavn. 10. Stappen, en Fiskerhavn.

1 1 , Gronnefjord og Gommerwig, Fiskerhavne. 1 2. Siichels-

holm, en Fiskerhavn som og kan give Slagterie. 13. Re-

wet og Olufswig, Fiskerhavne. 1 4. Patrisfjord, en Fisker-

havn. 15. Bildalj en Fiskerhavn. 16. Isefjord, en Fisker-

havn. 17. Dyrefjord, en Fiskerhavn. 18. Berrefjord,

en Slagterhavn. 19. Rodefjord, en Slagterhavn. 20.

Wapneljord, en Slagterhavn.— 2) Af de tilisland forende
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Vare, som alle, saavidt skee kan, skal være af de der udi ^742.

Hans kongel Maj*' egne Riger og Lande avles og for- 9- April,

arbeides, skal ei Noget, undtagen Tienden af det fra

Norge udforende Tommer eller Bræder, betales udi Told,

Consumtion eller anden Paalæg, ikke heller af de Lad-

ninger, som ere komne fra Island, hvilke alle maa fores

fil det Sted i eller uden Riget, hvor Interessenterne finde

bedst deres Regning, men for hvis deraf kommer her

til Riget, skal, om det da igjen udskibe^ til fremmede

Steder, 1 pGt. Told erlægges, og med det, som deraf

udsælges her i Staden, forholdes .det fremdeles paa den

allerede anordnede Maade. — 3) Naar en Tcinde inden-

rigs Rug ikke kan haves for ringere her i Staden end

16 Mark, maa det være [nteressenterne tilladt, den be-

hdvende fremmede Rug toldfri at indfore, til hvilken

Ende det eengang for alle anordnes, at enhver So-Kjob-

stæds Magistrat eller Byfoged udi Sjelland, Fyen og Jyl-

land, aarlig til Kammefet skal indsende, inden Julii

Maaneds Udgang, Byens fornemmeste Kjebmænds Er-
,

klæring under deres Hænder, hvad Qvantum gammel

eller ny forsvarlig god Rug de under i 6 MarkTonden,

med Fragt og alle Omkostninger iberegnet, her i Staden-

inden den næstpaafolgende September eller Oktober

Maaneds Forlob kunde levere, og saa snart samme Er-

klæringer ere indkomne, sees deraf, om til Islands Pro-

vision nogen fremmed Rugs Indforsel behover at tillades'

eller ikke. — 4) Ihvorvel de til Island ankomne Vares

Bonité bliver af Sysselmanden og tiltagne eedsvbrne
Mænd besigtigede, saa skal dog saadanne Vare, fOrend

. de her indpakkes, tages i Oiesjun af de dertil ved Ma-

,

gistraten beskikkede og udenfor Interessentskabet væ-

rende Kjobmænd, til desto mere Forsikkring, at de her-

fra gode afgAaer, og paa det ved Toldfriheden desto

rigtigere kunde tilgaae, saa skal Interessenterne for

hver Skib især, saa snart det her er tilladt, gjare Spe-

cial-Angivelse, samme skal fcirst Besigtelsesmændene

paategne, at de intet paa de dem foreviste og deri anfdrte

25*



388 Renter. Plak. ang. Auction over Handelen.

1742. Vares Bonité, i Anledning af Forordningen eller Taxten

9. April, af 10. April 1702 har funden at udsætte; dernæst skal

"'"'^^^den paa Skibet farende Kjobmand derpaa eedelig atte-

stere, at det, som dérudi er specificeret, altsammen

herfra, for at komme til Island, udgåaer; saa skal og

den ved Indladningen værende Toldbetjent under sin

Haand og Eed tegne derpaa, at han har seet alle de

anforte Ting ere blevne indladet, og at han ved For-

seigling og Oppasning i Agt tager, at dermed, indtil

Skibet er passeret Toldboden, ingen Forandring bliver

foretagen, alt under den Straf, som Hans kongel. Maj*'

derom nyligen ergangne allernaadigste Resolution inde-

holder. — 5) Under bem*" Forpagtning skal for den sæd-

vanlige aparte Betaling være begreben Hans Maj" Jorde-

bogs Indkomster, Landskyld og al anden Rettighed af hver

Havns District, samt Jordebogens visse og uvisse Ind-

komster paa Westmanc). Ermeldte aparte Betaling for

samme Indkomster, hvilke Interessenterne in natura

annammer, skal tilligemed den ovrige Forpagtningsafgift

udi danske Groner hver Aars 11. December i Zahl-

Kammeret erlægges, og det alt uden noget Afslag, enten

for Misfangst af Fiskerie eller Vanheld paa Greaturer,

men om udi Krig imod Hans Maj*' Riger deres Skibe

af Fjenden bleve borttagne eller ruinerede, da derfor

efter dessen bevislig Beskaffenhed Moderation at vente.
H— 6) De Hdistbydende ere tilladt, naar de alene i Agt

tager at Handelen féires her fra Kjobenhavn, at antage

saa mange Medinteressenter der udi af Hans Maj*' Un-

dersaatter her eller andensteds i Riget bosat, som de

selv finder tjenligt, da den Gonvention, som de derom

med hinanden paa lovlig Maade og i Gonformité af deres

Octroy opretter, er af samme Kraft som den af Hans

kongelige Maj' allern. var confirmeret, hvorimod de for

Afgiftens rigtige Betaling Een for Alle og Alle for Een

skulle indstaae, og om derforuden, naar Bavnerne separat

bortforpagtes, forlanges Gaulion, da samme saa snart

Auctionen er holdet at tilveiebringe. — 7) De kongel.
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Falconeermestere, som aarlig reiser herfra til Island, skal 1742. -

paa sædvanlig Maade fri Transport for sig og de med ^g^^pjijj^

dem tilbage forende Falker forundes. — 8) Alle andre

end Interessenterne er det, hvad heller de ere inden

eller uden Rigs, forbudet paa Island at fore nogen Handel

eller 4 Mile nær Landet enten at kjSbslaae eller bruge

Doggerie. — 9) Ligesom det udi nuværende Octroye

er fastsal, at de som succedere Compagniet i Forpagt-

ningen h'6v imodlage: a) Beholdningen af de herfra

overforende Vare og samme efter den Priis de der

kommer paa, eller af uvillige Mænd kan taxeres for,

udi tvende Terminer, nemlig 1. Mai 1743 og 1. Mai

. 1744 betale, hvor under dog Korn- og Meel-Vårene be-

regnes efter een af de tvende forste og tvende sidste

Forpagtningsaar udlignet Priis. b) Deres Kjobmændshuse

og Inventarier, ligeledes efter den ved Fratrædelsen der-

paa af uvilhge Mænd sættende Priis. c) De efterstandene

islandske Vare efter mindelig billig Accord, alle (eller?)

dem imod en biUig Fragt tilbage fore for Compagniets

. Regning, d) De udestaaende Restanzer, hvoraf de, som

i sidste Forpagtningsaar er betroet suffisante Folk, skal

betales Compagniet til I.Mai 1743, og det ovrige, saa-

vidt ei paa Compagniets Bekostning beviislig gjores, at

være befunden uvis, til 11. December næstefter. — Saa

skal det og dermed, naar den nye Forpagtning bliver

tilende, paa samme Maade forholdes.
,
Hvilke foranforte

Poster, tilligemed hvis videre itzige Octroye udi ivrigt

indeholder, og her paa Kammeret kan faaes til Eftersyn,

de Hoistbydende, saa snart Budet allern. er approberet, *

kan vente ved ny allern. Octroye at blive accorderet.

Rentekammeret den 9. April 1742.
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Hil Christiansborg 21. April 1742. — Norske Tegn

21. April. XXIX, 432.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Johan

Torolfsen, Sognepræst til Gufedals i Vesterfjerdingen

paa Vort Land Island, for Os allerund. klagelig haver

ladet andrage, hvorledes Natten imellem den 2*'" og

3*** Septembr. Anno 1740 skal være paakommen en

hastig Ildebrand, saa at den største Deel af Staden skal

være bleven afbrændt, undtagen Kirken, en' liden Bad-

stue og et Spisekammer, da og tillige hans ogHustrues
,

. samt Bcirns Klæder, tilUgemed andre Mobilier skal være

bleven opbrændt, siden ingen uden han, hans Hustru,

samt hans Moder og 5 spæde Born, tillige med en

liden Pige imod i 3 Aar skal have været hjemme,

saa at de saa godt som ntigne, for at redde Livet,

skal have maattet gaae fra Alting, hvorfore han aller-

underdanigst haver anholdet, at Vi allern. ville forunde

ham en Collect udi Skalholt Stift; og Vi af din, Stift-

befalingsmand Ocksens herover indhentede Erklæring

haver fornumraen, at Vores Norske Lovs 2**" Bogs 12*"

Cap. 4. Art. tilholder, at, om nogen Præstegaards Byg-

ning ved ulykkelig Hændelse afbrænder, der da. til dens

'Opbyggelse, af hver Kirke i Stiftet, som nogen Middel

haver, skal gives 1 Rdlr., hvorpaa dog, efter din Biskop

Mag. Jon Arnasons Beretning, intet Exempel skal haves,

men derimod befindes det, at Kirkernes Midler og Til-

stand paa Island ikke ere af den Beskaffenhed, som

andensteds. Da, siden Vi finde det billigt, at Suppli-

canten i nogen Maade af Stiftets Kirker b'6r hjælpes:

saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi allern. have

bevilget, at der af hver Kirke i Skalholts Stift, hvis aar-

lig Indkomme overgaaer 50 Rd., maa til Gufedals af-

brændte Præstegaards Opbyggelse erlægges 1 Grone,

og saa fremdeles i Proportion af hver 50 Rds. Indkomme.

Derefter I eder allerund. haver at rette, og herom den
fornedne Anstalt hos Vedkommende at lade gjcire. Be-

falendes &c. Christiansborg den 21. April 1742.
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Kongelig Resolution ang. den islandske Han- ^'742,

dels Overdragelse til Horkræmmerlanget. Chri- 2rApriL

Stiansborg 26. April 1742. — Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 24, Nr. 52.

Vi bevilge allern., at Islands Beseigling maa i de

næstfolgende 10 Aar, fra I.Januarii 1743 til Aarsdagen

1753, under et octroyeret tompagnie overlades Hor-

kræmmerlaugel her udi Staden, imod at de, efter deres

paa AucUonen gjorte hoieste Bud, betaler udi aarlig

* Afgift 16,100 Rd. Grener, og desuden for Landskylden

af Vestmannde-Havn 200 Rd. Croner, og kan saaledes

en ny Octroye med de forhen allern. anbefalede Gon-

ditioner for dette Interessentskab udfærdiges. Chri-

stiansborg Slot udi Kjobenhavn den 26. April Ao. 1742.

Over-Secretair Grev Holsteins Skrivelse til 26. Aprii.

Biskop Jon Arnason i Skalholt, ang. Samling

og Indsendelse af Lovbud og Statuter Geistlig-

heden vedkommende, m. v. Khavn26. April 1742.

— Ober-Secretererens Brevbog for 1741 -42, S. 397—398.

Som der, til Oplysning udi et og andet forekom-

mende Tilfælde, undertiden behcives Efterretninger og

Kundskab fra Stifterne paa Island, om, hvis der fra

første Begyndelse og fremdeles fra Tid til anden ved

Capitlerne, eller paa de fra Tid til anden holdte geist-

^ige Moder og Provste-Samhnger, kunde være handlet,

' Henseende til enten kongelige Befalingers og Reskrip-

ters PubJication, eller andre Consistorial- Sagers Fore-

tagelse, desligeste hvad Monita synodalia eller andre,

enten- Stifterne i Almindelighed eller Geistlighedcn i

Særdeleshed forekommende Ting kunde være passeret:

saa maatte jeg D. Hoiærv. tjenstligen have anmodet, at

De ubesværget vilde lade sig være angelegen, af Stif-

tets ProtocoUer og Documenter, som ved Stifts-Kisten

eller Hovedkirkernes Archiver maatte forefindes og
bringes tilveie, at lade samle og afskrive slige desidé-
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4742. rerede Efterretninger fra saa lang Tid af, som det kunde

.26 April, erholdes, dog saaledes, at ikkun generaliter specifice-

res, hvad kongeligeMandater og andre Anordninger kunde

være publicerede, eller hvad Consislorii- Sager kunde

være agerede og paadijmte; derimod alle Monita, og

alle Ecclcsiaslica in Specie vedkommende Statula og

Anordninger, maalte communiceres in extenso. Hvilke

Efterretninger man saaledes, om ei paa engang, saa

dog aarlig efterhaanden, med de fra Landet kommende

Skibe, fra D. Hoiærv. ville forvente. Forblivende &c.

Gancelliet i Kjobenhavn den 26. Aprilis Anno 1742.

27. April. Reskript til AmtmanJ Lafrentz ang. Friskyds

for General-Kirke-Visitator Harboe, Christians-

borg 27. April 1742. — Publiceret paa Althinget 1742

(Altiiingsb. s. A. Nr. 19). — Norske Tegn. XXIX, 434.

Vi Christian den Sjette de. V. N. T. Eftersom Os

elsk. Vores tilforordnede General-Kirke-lnspectores over

Geistligheden og Kirkerne i Vore Riger Danmark og

Norge for Os allerund. haver andraget, at de af de

sidst fra Vort Land Island indlobne Efterretninger have

bemærket, at du ikke maa have taget den i**' Articul

udi Vores under den 9^* Junii 1741 lil dig ergangne aller-

naad. Befaling, ang. den af Os samme.steds beskikkede

General-Kirke-Visitator, Os elsk. Ludvig Harboe, saa uni-

versel som den skal forstaaes, og at deraf maa være

kommen, at Sysselmanden i Holum Stift, som har gjort

Transporten for bem*" General-Kirke-Visitatoris Folge

og Provision fra Havnen til Bispegaarden, har begjert

og faaet 40 Rd. Groner i Transport-Penge. Thi give

Vi dig hermed tilkjende, at Vores allern. Villie og Be-

faling er, at forbem** General-Kirke-Visitator Harboe

skal have fri Transport igjennem hele Island, samt

Skyds for sig, medhavende Personer og Provision, naar

• og hvorhen han reiser i Vores Tjeneste, og haver du'

at tilholde for" Sysselmand, som har annammet de 40

V
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Rd. Croner, at han strax restituerer dem. Derefter du 1742.

dig allerund. kansL vide at rette, og indberettes Os
27*'Aprn

dig allerund., at du denne Vores allernaad. Ordre haver

bekommet. Befalendes &c, Christiansborg den 27.

April 1742^

Reskript til Stiftamtmand Ocksen, Biskop n. Mai.

Jon Arnason og General-Kirke-Visitator Lud-

vig Harboe, ang. Indberetning om alle Stiftelser

og Donationer m. v. Gottorp 11. Mai 1742 ^

— Bekjendtgjort i Synodalforsamh'ngen for Skalholt Stift 1742.

- Korske Tegn. XXIX, 442; Uddr. hos Fogtm. IV. 2, 327.
*

Christian den Sjette dc. V. G. T. Da Vi allernaad.

have funden for godt, at ville være underrettede om
alle Stiftelser og Donationer paa Vort Land Island, saa

er hermed Vores allern. ViUie og Befaling, at f strax

beordrer samthge Laugmænd, Provster, Præster, Syssel-

mænd, Rectores, Hospitals -Forstandere eller saadanne

Embedsmænd, hos hvilke nogen Efterretning kan ven-

tes, at de, saa snart mueligt være kan, til Os indsen-

der et udforligt Register eller Fortegnelse over alle

dennem betroede gamle eller nye Testamenter, Sliftel-

ser, Gavebreve eller andet af det Slags, i hvilket der

findes enten lidet eller stort, som angaaer Kirkers,

Klosteres, Latine eller Danske Skolers, Hospitalers, Enke-

huses, Enke -Kassers, Herreds -Fattige -Kassers aarhge

Indkomster af legerede Gapitaler, Jordegods, Grundleie

og Husleie eller andet, i hvad Navn det ogsaa have

kan; og haver I ligeledes selv til Os at indsende lige-

saadan et Register over deshge Ting, som under eders

egen Direction maatte befindes. Ellers haver du, Stift-
-

befalingsmand Ocksen, under din Haand at communi-

') Ved Reskript af s. D. erOjenpart heraf sendt til General-

Kirke-Inspections-Collegium, i Anl. af dets Forestilling af

tO"« April s. A. Siell. Tegn. LXXII, 679>'"-680.

') Reskript 28. Septbr. 1742.
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4742. cere Amtmanden paa Island en Gjenpart af denne Vores

11. Mai. allern. Befaling, som i lige Maade, for saa vidt af saa-

danne Legata eller Donationer , rn. v. , som oven er

meldt, under lians Direction og Inspection eller ham
kunde være bekjendt, maatte befindes, haver at see

samme allerund. efterlevet. Udi det Ovrige ville Vi

allern., at udi disse Registere skal med faa Ord mel-

des: Gavebrevets Indhold af Capital og Oiemærke, item

Giverens Navn, Tid, Sted, item om det forefundne Brev

er Original eller Copie, om det er paa Latin, Dansk

eller Tydsk, langt eller kort, saa og om den Stiftelse

endnu er ved Magt, heel eller halv, eller ved noget

Tilfælde omkommen , formindsket eller forandret og

henvendt til andet Brug, hvilket alt skal angives korte-

lig og tilforladelig, med Attest fra hver Steds Ovrig-

hed, at intet mere og intet andet Publico tilhbrende

findes der, men, saa fremt der er intet Brev, og dog

en bekjendt Gave nogensteds forhaanden, da skal den

ogsaa meldes af det man veed; og som denne Casus

formodentlig kan existere, nemlig, at der ved en Kirke,

' en Skole, et Hospital, er et Legatum til et eller andet

Brug, alene bekjendt ved en mundtlig devolveret Tra-

dition, saa skal Vedkommende paa hvert Sted herved

alvorligen være tilholdt, herom at udsige i Sandhed,

og som for Guds Aasjun, Alt hvad de vide, fornemmelig

hvad der af samme Legato nu er tilovers, hvor det

staaer og hvortil det anvendes, være sig en Distribu-

tion til Fattige eller til Kirke- og Skole- Tjeners L(5n,

eller visse Bygningers Vedligeholdelse , eller noget An-

det, i hvad Navn det have kan. Skulde det efterdags

befindes, at nogen ikke angiven Donation her eller der

kom, til Publici Kundskab, kan Vedkommende vente, at

del bliver dem henregnet til en ond Intension; og der-

som Nogen skulde erindre, at have bort Oprindelsen

til slige gamle Donationer, da skal det sættes derhos

med faa Ord. saavidt Traditionen angaaer. Derefter 1
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eder allerund. kunne vide at rette. Befalendes &c. i 74-21.

Gottorp den 11. Maji 1742. ^TT^MaT

Reskript til Biskop Jon Arnason til Skal- u. Mai.

holt, ang. Uddeling af de trykte Catechismi-

Forklaringer. Gottorp 11. Mai 1742. Norske

Tegn. XXIX, 443'-444; jevnf. Fogtm. IV. 2, 328—329.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Saasom Vi allern.

have funden for godt, at lade en Forklaring over Lu-

theri Gatechismum til almindelig Brug i begge Vore

Kongeriger forfatte, som af Professorerne ved det theo-
F

logiske Facultet er bleven approberet, og derpaa, efter

'Vores allern. Bevilling, udi det i Vores Vaysenhus væ-

rende Bogtrykkene ved Trykken er publiceret, alt til

den Ende, at denne Lutheri Catechismi Forklaring, saa

snart skee kan, i alle Skoler saavel som i Kirkerne

skal indfores og bruges: og Vi allern. have forundt

Vores Vaisenhus i Vores kongel. Residentsstad Kjoben-

havn Privilegium, alene at lade trykke ovenbem*' af

Os elsk. Erich Pontoppidan &c. efter Vores allern.

Ordre forfattede Catechismi Forklaring, «Sandhed til

Gudfrygtighed)) kaldet, med Vilkaar, at Vaisenhuset, saa

Isenge iiigen anden Gatechismus indfores, aarlig uden

Betaling skal give 1500 Exemplarier, som til Skolerne

skal anvendes; men, som Skolerne ere mange og Ung-

*iotnmen paa sine Steder talrig, saa at dette Qvantum
lidet kan forslaae iblandt saa mange, saa have Vi

^Hern. funden for godt, at den Aflevering, som Vaisen-

buset i saa Maader af disse Catechismi- Forklaringer

skal gjdre, skal skee hvert tredie Aar, at regne fra den
22*' Augusti 1738 til Aarsdagen 1741, og at det skaf
skee efter Kirkernes Antal i begge Vore Kongeriger,

hvorefter der, i Anledning af en derover gjorte Repar-

tition, kan tilkomme det dig allern. anbetroede Stifts

J^t'ker, som beregnes til 163, for det forste Triennio,

der, som for er meldt, regnes fra den 22. Aug. 1738

4 •
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4742. til Aarsdagen 1741: 235 Calecheser, og fra den 22.

77^-7^^ Åugusti 1741 af at regne, fremdeles hvert tredie Aar

252 Stykker. — Thi er hermed Vores allern. "Villie og

BefaHng, at du for det allerede forlbbne fbrste Trien-

nium, saa snart skee kan, imod Qvillering, udi Vores

- Vaisenhus i Kjobenhavn lader de dig tilkommende

Exemplarier affordre, og dermed siden hvert tredie

Aar continuerer. Udi det Ovrige haver du derhen at

see, at disse Cjatecheser bliver uddeelt til de mest

Trængende og derhos Lærvillige ved hver Kirke. —
Derefter du dig allerund. haver at rette, og indberettes

Os af dig, at denne Vores allern. Ordre er dig tilhænde

kommen. Befalendes &c. Gottorph den 11. Maji 1742 \

11. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmændene og Amt-

mændene i Norge, ang. Omkostningerne i Delin-
r

qnent-Sager. Gottorp 11. Mai 1742. — Dette Re-

skript er ikke afgaaet til Island, men optages her som nær-

mere Forklaring af For. 19. Mai 1741. — Norske Tegn.

' XXIX, 441; Fogtm. IV. 2, 330—331.

Christian den- Sjette &c. \. G. T. Da Vi ere

komne i Erfaring, hvorledes endeel saavel Dommere

som Procuratores , ere faldne paa de Tanker, al Vores

ang. Tyvs-Sagers Udforsel den lO"*' Maji udi næslafvigte

Aar allern. udgivne Forordning bcir derhen forstaaes,

al Retlens Betjentere i saadanne Tyvs-Sager bor nyde

de sædvanlige Sportler, ligesom i particulaire Sager,

for Stævninger samt Thingsvidner og Dommes Beskri-

velse, saa og al Actor og Defensor i deslige Sager bor

lillægges Salarium for deres Umage, hvorfore ogsaa

endeel Domm ere have tagel Anledning af ovenmeldte

Forordnings 8*" Post, og lillagt samt tildomt sig selv

') s. D. er ligelydende Reskript emaneret til General-Kirke-

Visiiator Ludvig Harboe for Holum Stift, hvis 65 Kirker

der tilfaldt 93 Exempl. for det forste Triennium, og for

hvert af de folgend« Triennia 100 Exemplarer. Norske

Tegn. XXIX, 444^
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saadan Belønning, og andre derom til Stiftamtmændene 1742.

indsendt deres Regninger, hvilket ikke er forskrefne Mai-

Forordnings rette Mening, siden Doramere og Procura-

tores aldrig i befalede Tyvs -Sager have nydt Betaling,

og det derforuden vilde blive for Almuen en utaalelig

Byrde, om der skulde udredes saadan Betaling, i Hen-

seende at der ofte og i mange Fogderier findes 8å10
deslige Sager paa engang, hvis Omkostninger, naar

der forlanges Appel, og de prosequeres UL Vores Hciie-

sfce-Ret eller Ober-Hpf-Retten, og Vedkommende saaledes

igjennem alle Retterne skulle salareres, vilde oplobe til

en saa excessive Summa , at Almuen ei formaaede

samme at udrede; Hgeledes have Vi fornummen, at

-

endeel Rettens Betjente og Procuratores af de Ord udi

forbemeldte Forordning, hvor der meldes: «Tyve og

andre Misdædere«, vil forstaae Drabs -Sager og alle

andre Slags Delicta, som paa Juslitiens Vegne befales

at paatales, og desaarsag paastaae Belonning i disse,

ligesaa vel som i Tyvs -Sager, hvoraf vilde flyde den

Folge, at Bekostningerne i alle Tilfælde og paa alle

Slags Delinquenter og Arrestanter m'aatte gaae for Al-

muens Regning, som blev ugjorlig og ei tilforn har

været paalagt, efterdi alle deslige Sager ere tagne af

Vores Gasse, som derimod tilfalder de Paagjeldendes

Hoved- eller Boeslodder, naar de noget have været

elende. Thi give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, efter

slige Omstændigheder, allern. have funden for godt, at

^^ttens Betjentere og Procuratores udi Tyvs - Sager,

^*SGsoai i andre Delinquent- Sager, ei skal nyde noget

Salarium, men derimod maa dem efter Billighed godt-

Sjores deres beviislig udlagde Penge og gjorte Udgifter

lil Reiser, Forlæring og i andre lovlige Maader, samt
at de. lii Delinquenlers Forpflegning og Afstraffelse med-
gaaende Omkostninger skal herefter, som tilforn, tages

af Vores Gasse og ikke lignes paa Kjbbstederne eller

paa Landet, uden alene i de Sager som angaar Tyve-
rie. Derefter du dig aUerund. haver at rette, og dfe
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^ 742. Vedkommende udi det dig allern. anbetroede Stifts

Kjcibstæder (det dig allern. anbelr. Amt) til allerund.

Efterretning at tilkjendegive, og Os ellers allerund. at

indberette, at du denne Vores allern. Ordre haver be-

kommet. Befalendes &c. Gottorph den 11. Maji 1742.

12. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Sysselmand Thor-

stein Sigurdsson, ang. Vragretten. Khavn 12.

Mai 1742. — Rentek. Isl. og Færo. Copieb. 2006, Litr.

H, Nr. 517.

Som I, iblandt andet, ved Skrivelse af 25. Septbr.

1741 til os haver indberettet, at udi det eder anfor-

Iroede Syssel bem*" Aar er strandet tvende hollandske

Fisker-Hukkerter, hvoraf en stor Deel efter medfulgte

Forretninger er bleven bjerget, saa bliver eder derpaa

udi Gjensvar formeldet: at med det paa Kirkernes Grunde

forefundene Eeg, Gran og Fyrretræ forholdes efter den

kongel. allern. Befaling af Dato 3. Mai 1650, hvorefter

samme Kirkerne nu som forhen er tilhorende; men siden

1 udi bem*' Skrivelse formener, at de ovrige af denne

Stranding bjergede Sorter under det eder som Syssel-

mand tillagde Sagefald bor være begreben, og saaledes

eder alene tilkomme; da, som den kongel. allern. Re-

solution af 26. MarLii 1736 klarligen fra ommeldte Sage-

fald exciperer strandede Skibe, hvilket endog ved en

senere allern. Resolution* er bleven igjentaget, siden

samme er et Regale, der alene bor og skal folge Hans

kgl. Majs saa, efter slig Beskaffenhed og ifald ei nogen

Eiere dertil inden den udi Loven determinerede Tid

sig skulde indfinde, haver I over bemeldte bjergede

Vare, saavel som om noget Jern maatte befindes paa

det Kirken tillagde Ege-, Gran- og Fyrretræ, der hge-
E

ledes fblger Hans Maj*, en olfentlig Auction at foranstalte,

samt de derfor indkommende Penge (naar derudi den

sædvanlige Bjergerlcin VaDeel forst er decourteret) tillige

Resol. 17. Mai 1741.



Rentek. Skriv. ang. Vragretten. å9é

med Specification over Vårene og Beregning over dessen

fulde Bel5b, item den holdte Auctions- Forretning til

Landfogden Christian Drese, som derom under denne

Dags Dato er bleven tilskrevet, imod Qvittering over-

levere, paa det derfore ved bem** Landl'ogdens Regn-

skab under eet vedbcirhg Riglighed kunde vorde aflagt.

Vi forblive &c. Rentekammeret den <2. Maji 17421^

Rentekammer-Circulaire til Sysselmændene i

Island, ang. Varenes Besigtigelse ved Handelen,

m. V. Khavn 12. Mai 1742. — Rentek. isi. og

Færo. Copieb. 2006, Litr. H, Nr. 532,

Som den det islandske Compagnie paa Islands Be-

seigling under 3. April 1733 allern. meddelte Octroye

til dette indeværende Aars Udgang exspirerer, og Hans

kongel. Maj* ved Resol. af 25. April sidsti. allern. haver

bevilget, at ommeldte. Lands Beseigling udi et oclroyeret

Compagnie fra næstkommende Aar 1743 igjen udi 10

Aar H5rkræmmer-Lauget her i Staden maa forundes og

overdrages; da, siden hoistbemeldte allern. Octroyes

24**" Post, som sig til den foregaaende ^S**" Post refe-

rerer, udtrokkelig foreskriver og befaler, hvorledes nu-

værende Compagnie af de tiltrædende Interessentere

for deres udi Landet efterstaaende Vare, Huse, Inven-

tarier og Restancer skal nyde Betaling: saa haver I

paa de farende Kjobmænds Forlangende ved Skibenes

Ankomst straxen med tiltagende Mænd efter Octroyens

Indhold at eftersee Handelshusene og hvad Inventarium

deraf dependerer, samt derefter taxere og 'beregne

hvad samme efter nærværende Tilstand udi Penge kan

andrage, samt de udestaaende Restancer, saavidt deraf

') s. D. Ordre til Landfoged Drese, al paasee, at Syssel-

manden foraiictionerer og gjor Regnskab for Alt det, som

enten ikke tilhorte Kirkerne, eller beregnedes som Bjerge-

ion (Copiebog Nr. 518); begge Brevene compiunicerede

Amtmand Lafrenlz ved Skriv, af s. D. (Copieb. Nr. 516).



iOO Rentek. Girc. iWG. Besigtigelse af Yarer.

4742. kan ventes at indkomme og for visse ansees, i Anled-

^^""^JJ^
ning af Octroyen og den derudi allegerede kgl. allern.

Forordning af 10. April i 702, ved lovlig Adfærd, dog

uden Undersaatternes Ruin, at see inddrevne og til

Kjcibmændene betalte, men over de Uformuendes Gjeld

forhverves et Thingsvidne, efter allerhoistbem'" Octroyes

22*" Post, thi hvad de Vare angaaer, som ved enhver

Havn befindes, da forholdes dermed imellem de fra-

gaaende og tiltrædende Interessentere efter Octroyens

22** og 23"" Poster, hvorefter samme imellem dem selv

vorder afgjort, hvorover da tvende eenslydende spe-

ciale Forretninger udfærdiges, saaledes som I med til-

talgne uvillige Mænd i fornciden Tilfælde, naar forlanges,

agter med Eed at bekræfte og forsvare, af hvilke For-

retninger den ene til den farende Kjcibmand paa Havnen
h

vil leveres, og den anden til Rentekammeret med de i

Aar afgaaende Skibe indsendes. Gud befalet &c.

Rentekammeret den 12. Maji 1742^

13. Juli. , Octroy paa den islandske Handel i ti Aar.

Hirschholm 13. Juli 1742". — Publiceret paa Al"

thinget 1743 og trykt i Althingsb. s. A. Nr. 4. — Rentek. Norske

Exped. Prot. 5, 124; Original -Aftryk i det kgl. Bogtrykkene

i Khavn, 1747, 36 Sider 8"; Rubr. hos Schou 111, 488.

OcTROYE for det islandske Societet eller Interessent-

skab paa dito Lands Beseigling i 10 Aar, imod aarlig

Afgift 16,100 Rd. Groner.

Vi Christian den Sjette &c. G. V., at som den In-

teressenterne udi den islandske Handel under 3. April

1733 paa bemeldte Islands Beseigling af Os allernaad.

' meddelte Octroye til dette indeværende Aars Udgang

exspirerer, og samme Lands Beseigling paa ny udi 10

') s. D. Communication til Amtmand Lafrentz (Copieb. Nr.

531) og til Directeurerne for det islandske Compagnie

(sst. Nr. 530).

*) Oclr. 1. Decembr. 1745.
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Aar fra 1. Januarii 1743 til Aarsdagen 1753 fremdeles 1742.

udi en samlet Gompagiiie- Handling udi Vores Rente- IS. Juli.

kammer den 16. April 17421 til oITentlig Auction haver

været opbuden, hvor da, paa meerbemeldle Lands Be-

seigling efterskrevne Borgere og Indvaanere af Hor-

kræmmer- LaugeL og Mediuteressentere her udi Vores

kongelige Besidentsstad Kjobenhavn, imod aarlig Afgift

16,100 Rd. Croner, er bleven H5istbydende, efter den

derom til Vores Rentekammer indkomne skriftlige De-

claralion af 24: Mai næstafvigl, nemlig: David Johan

Berenlz, Hans Christian Brock, Nicolai Wesling, Jacob

Beus, Jacob Klog, Lorentz Reimers, Didrich Munch,

Ole Hulegaard, Bertel Jegind, Peder Svane, Johan KojAe,

Oluf Mandix, Peder Hulegaard, Christian Lindeman,

Jens Klog, Peter Petersens Enke og Scinner, Matthias

Hansen Wassard, Jens Jensen Lausoe, Christen SOrensen

Stub, og Peter Johansen Valentin og Arvinger, hvilket

deres gjorte Bud Vi ved Vores allern. Resolution af

25. April 1742 haver approberet; aitsaa have Vi be-

meldte Lands Beseigling udi ommeldte 10 Aar til fore-

skrevne Vores eedsorne Undersaatter med el'icrfolgende

Privilegier allern. villet overlade, saasom: i) Handelen

ville Vi allern. overlade til forhen specificerede Inleres-

sentere og deres Arvinger, samt hvem af Vores Under-

saat'terj som de i dette Societet enten nu straxen eller

herefter med sig indtager, dog at de i Vores kongelige

Besidentsstad Kjobenhavn eller andensteds i Vort Rige

Dannemark ere bosatte. — 2) Udi fredelige Tider maae
ingen andre Skibe fragtes til Havnernes Beseigling, end
dem, som virkelig her i Staden hjemme hbrer, hvortil

Skipperne og Styrmændene her ere bosatte, holder Dug
og Disk og ere Vores eedsorne Undersaatter, naar saa

mange beqvemme Skibe, som til Havnernes Beseigling

behoves, her ere at faae, eftersom Vi allern. ville have

denne Vores llesidentsstads Indvaanere ved denne Han-

del og Seilads fremfor andre præfereret. Men naar

ikke beqvemme Skibe her i Staden, efter Proportion og

//. B. 26
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1742. Havnernes Beskaffenhed, ere at faae, tillades Societetet

13. Juli. at fragte andre Vores eedsorne Undersaatlers Skippere og
"^""^^

Skibe; dog skal Socieletelslntcressentere, naar Gud dem

ved den nuværende onskelige Fredstid velsigner, være

forbunden, af yderste Flid og Evne at see derhen, at

saa mange Skibe her paa Stedet kan tillægges, som til

Handelens Fortsættelse behdves, siden saadant kan ge-

raade til deres og del alraindehge Bedste; men om Vi

med andre Potentater udi Krig skulde være begreben,

og Skibene ei her vare at bekomme, da maa det den-

nem være tilladt at befragte dem fra andre Riger og

Republiquer, paa det al Landets Beseigling og Provide-

ring ei derudover skulle efterlades, dog, saa længe de

enten her eller hos andre Vores egne Undersaatter kan

bekommes, tillades det ikke. — 3) De Vare, hvormed

Havnerne skal forsorges og sammesteds forhandles, skal

Interessenterne være forpligtede udi Vores Riger og

Lande, saavidt skee kan, at indkjcsbe, og det ei være

dennem tilladt andensteds fra at forskrive Nouet af hvis

her voxer og fabriqueres; til hvilken Ende de det Be-

høvende hos vedkommende Fabriqueurer, eller af det

almindelige Magazin, i Tide skulle forlange; thi, ifald

det udi een eller anden Maade skulde befindes, at So-

cietetet, imod denne Vores allern. Anordning handler,

maa de vente for sUg Forhold at vorde anseet efler

Sagens Beskaffenhed, hvorimod Fab riqueurerne her i

Staden skal være betænkt paa at forskaffe deslige Vare,

naar de i Tide hos dem bestilles, baade til billige og

taalelige Priser, saa og af saa forsvarlig Godhed, at

Interessenterne dermed kunde være vel betjent, og at

Indbyggerne udi Island intet derover skulde kunne have

sig at besværge, men hvad Vare, som ikke her vorder

gjort eller forarbeidet, maae de^ saa længe Ingen sig

her nedsætter, dennem at forfærdige og levere, for-

skrive fra andre Steder, og derpaa nyde fri Indi'Srsel

for Told, Gonsumtion og al anden Besvær; hgeledes

nyder de deres Salt, som til Fiskeriet samt Saltningen
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og i andre Maader i Landet belioves, samt Meel, Brod, 1742.

Gryn, Jern, Viin, Brændeviin, Tobnk, Tjære, og alt 13- Ju!i.

Andet, som til eller fra Landet fores og til Handelen

forbruges, enten det her i Staden er at bekomme,

eller fra fremmede Steder hidfores, ligesom hidindtil, fri

for Told, Gonsumlion og al Paalæg, som enten er eller

herefter paabydes kan. Saa tillader Vi og allernaadigst,

at naar en Tfiiide indenrigs Bug ikke kan haves for

ringere udi Vores kongelige Besidentsstad Kjobenhavn,

end i 6 Mark, inaa det være InLeressenlerne tilladt, den v »

behovende fremmed Bug til Meel og Brod toldfri at

indfore, til hvilken Ende enhver Sd-Kjobstteds Magistrat

eller Byfoged udi Sjelland, Fyen og Jylland skal beor-

dres, aarligen, inden Julii Maaneds Udgang, til Vores

Benlekammer alindsendeByens fornemmeste Kjdbmænds

Erklæring, under deres Hænder, hvad Qvanlum gammel

eller ny forsvarlig god'Rug de under 16 Mk. Tonden,

med Fragt og alle Omkostninger iberegnet, her i Sta-

den, inden den næst paafolgende September eller Ok-

tober Maaneds Forlob, kunde levere, hvorefter det da

ved Vores Bentekammer vorder iagttaget, om til Islands

Provision nogen fremmed Bugs Indfdrsel behSver at

tillades eller ikke. Ved hvilken fdrbemeldte Told, Gon-

sumlion og anden Frihed dog ingen Underslæb maa

begaacs, utider 1000 Rigsdalers Straf til Vores kongelige

Fiscum, og" 500 Bigsdaler til QvæsthuseL, hvortil det

ganske Societet, imod Regres til Vedkommende, bor .

være ansvarlig. — 4) Og som denne Handel, i Henseende
til Kjobenliavns Fordeel og Opkomst, skal drives af

Kjobcnhavnslndvaanere og deres Med-lnteressenter, samt

med deres Skibe, saaledes som udi forcgaaende 2***"

Post er forklaret, saa bor og, saa længe Gud forunder
Freden, al Udskibning til Island iit skee fra Kjobenhavn
og mgen anden Steds. Men med Retour- Ladningerne
mane de efter gammel Skik henseigle hvor de tinder

deres Regning, og hvis som da her til Kjobenhavn eller

andre Vores Riger og Stæder deraf indkommer og

26*
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4742. losses, er ligeledes ved Indførselen, som tilforn, for al

13. Juli. Told og Besværing befriet. Saa skal og de Vare, som

fra Island hidlvommer, naar de igjen til fremmede Steder

udskibes, imod 1 % Told, ligesom forhen, fri passere;

og om Societetet paa en eller anden Havn i Island

behover at bygge nye Huse, da skal det være tilladt,

saadant dertil behovende norsk Tommer og Bord i Norge

at kjobe, samt Huus at lade der sammenhugge, og for

Told og anden Besværing, Tienden alene undtagen, fri

derfra lil Island at udfcire. — 5) Societetet skal alene

være tilladt at handle, sælge og kjobe paa alle Havner,

og med de udi Landet beliggende smaa Havne, Bbyer
• * ^

og-Oers Indbyggere, hvilken Handel de sig saa nyttig

gjdre maa, som de bedst veed og kan, og skal Ingen,

det være sig Indlændske eller Fremmede, være tilladt

at handle, enten paa Landet eller udi Sden, paa 4 Mile

nær Landet, hvorimod Societetets Kjobmænd bor, under

Skadens Erstatlelse og anden vilkaarhg Straf, være for-

bunden alle de Vare at imodtage og betale, som Ind-

byggerne dennem tilbringe, aldenstund samme befindes

gode og forsvarlige Kjiibmandsvare at være. — 6) Saa

maa og Ingen, hverken Vores egne Undersaatter eller

Andre, bruge nogen Doggerie omkring Island, nær-

mere end 4 Mile runden omkring udenfor Landet,

under Skib og Godses Forbrydelse, hvor det antræffes;

ellers, hvad Vores egne Undersaatter angaaer, som med

Vores allern. Tilladelse ville bruge Doggerie 4 Mile fra

Landet, dennem skal Interessentskabets Betjentere uden

nogen Kjendelse assistere udiNod, og med al Iver be-

fordre deres Haandtering, saa længe de ingen Handel

i Landet eller der omkring imod deres Privilegier fore-

tager. Dog maae bemeldte Doggere, som fc)r er meldt,

ikke tilhandle sig af Landet eller Fiskebaadene, som ere

ude at fiske, nogen Slags Fisk eller Andet, det være

sig hvad det være vil, uden at de vil agtes og straffes som

andre uprivilegerede Handlere. — 7) Betrædes Nogen

udi Havnerne, eller nærmere Landet end 4 Mile, at

drive nogen forbuden Handel eller Doggerie, da skal
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deres Yare med Skibene være confisquerede, og ifolge 1742.

Forordningen af 13. Maji 1682 til Interessenterne 13. Juli.

være hjemfalden, at forstaae: naar Opbringelsen og

Dom, med videre, af dem er bekostet, i hvis Mangel

de ellers bhver Os selv reserverede og Os tildømmes;

men Personerne, som derpaa farer, straffes efter Sagens

Beskaffenhed paa Kroppen. Bemeldte privilegerede

Societet eller Interessentskab maa og Magt have, saadanne

forbudne Handlere og Fiskere, det være sig af hvad
'

Nation det være vil, at lade antaste, tillige med de

Vare, som de haver med at fare, og sig dennem, saa-

vidt mueligt er, bemægtige og opbringe, og for Retten

der i Landet fore, at de af Amtmanden, eller udi hans

Fraværelse af næste Ovrighed, uden Ophold kan paa-

dammes, og hvilken af Parterne med samme Dom ei

er tilfreds, da bevilges hannem at indstævne samme

Dom for Ober- Admiralitetet, og det antastede Gods,

Skib og Folk at lade hidfore, hvor de uden ringeste

Ophold af Ober-Admiralitetet skal paaddmmes, og skal

Sysselmanden, i hvis Syssel saadanne forbudne Handlere

antræffes, under BesliHings Fortabelse og anden vil-

kaarlig Penge-Straf, efter Sagens Beskaffenhed, forpligtet

være, med al Magt dette Societet eller Interessentskab

al være behjelpelig, samme Personer eller Skibe at

optage og paakjende, dog paa Sagsdgerens Bekostning. —

.

8) Paa det ellers-vedkommende Sysselmænd og Rettens

Betjentere, naar det maatte hænde sig at et eller andet

Skib under Island strandede, Vrag udi Soen forefandtes,

eller til Landet opdrev, ikke skulle have Aarsag sig med
l^^videnhed at undskylde, hvorledes de sig dermed skal

forholde, og hvem samme tilhorer, da bliver det her-,

ved, ifolge Vores allem. Resolution af 30.Januarii 1742,

engang for alle anordnet, at saa ofte noget af deslige

forefalder, haver vedkommende Raltens Betjentere Os

(og ikke Gompagniet) samme at tilddmme, saasom Strand-

rettigheden over hele Landet Os alene som en kongel.

^^egale tilhorer. — 9) Interessentskabet skal og sælge
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1742. og kjobe overalt i Landet efter den in Anno i 702 allern.

13 Juli. udgangne Tcixt, og det med ret Ålne, Maal og Vægt,

iT^^^^Qg
skal de og deres Betjente sig venlig, og med god

Oingjængelse imod Landsens Indbyggere, Geistlige og

Verdslige forbolde, saa at ingen med Billighed kan have

Aarsag sig over dem at besværge, og skulde herefter

nogen urigtig Alen, Skaalevægt, Lod eller Bismer lindes

i nogen Handelsbod hos Kjobmændene, skal interessen-

terne, imod Begres til deres Fuldmægtiger og Beljentere,

være forfalden udi 1000 Bigsdalers Straf, hvilke Boder

af Stedets Amtmand eller nærværende Ovrighed, under

- deres Bestillings Fortabelse, skal paaagtes, inddrives og

til fattige Indbyggere efler rigtig Beviis uddeles. Hvad

ellers i Særdeleshed de Vare anbelanger, som udi Taxten

ikke* til nogen vis Priis har været at ansætte, da for-

bindes Societetet herudinden saaledes med Indbyggerne

at forfare, som Billighed medforer, og de, ifald nogen

bcfoiel Klage desaarsag imod dennem maatte indkomme,

ville agte at tilsvare. — 10) Societetet skal forsjune

HaxTierne med gode, dygtige og uforfalskede Kjobmands-

vare, og det saa rigeligen med de Vare udi Synderlig-

hed, som til Livs Ophold, fornoden Bygning i Landet,

samt Fiskeriets og Landets Arbeids Fortsættelse gjores

forneden, at ingen derover kan have billig Aarsag sig

at besværge, men at Hver og Een kan forBetahng be-

komme det som han behover; dog ville Vi hermed have

gjort folgende Anordning: a) Ihvorvel de til Island an-

komne Vares Bonilé af Sysselmændene pg tiltagno eed-

sorne Mænd bliver besigtigede, saa skal dog paa alle.

saadanne udsendende Vare, ifcilge Vores allern. Reso-

lution af 30. Januarii 1742, naar forst Societetet deres-

generale Angivelse aarlig haver forfattet, siden, for ethvert

Skib især, indleveres en special Angivelse over alt hvad,

det haver inde, Skibs-Provisionen alene undtagen, hvilken

Angivelse den paa Skibet farende Kjobmand edelig

skal paategne, at det, som derudi er specificeret, alt-
•i

sammen herfra, for at komme til Island, udgaaer. ,Der-
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næst skal og den ved Indladningen værende Toldbetjent 1742.

under sin Haand og Eed derpaa attestere, at han har 13. Juli.

seet alle de anforte Ting ere blevne indladte, og at
-^'^

han ved Forsegling og Aabning videre iagttager, at

dermed, indtil Skibet er passeret Toldboden, ingen For-

andring bliver foretagen, thi, forinden shgt til Vores

Rentekammer vorder indsendt, bhver det ingenlunde *

tilladt at Skibet igjennem Toldboden maa passere, og

ifald, ved Skibets Afseigling, naar Vi det paa een eller

anden Maade lod eftersee, mindre skujde befindes end

angivet er, skal de Vedkommende, som ommeldte Attester

have udstedt, straffes paa deres Livstid udi Fæstningens

Slaverie. • b) Til desto mere Vished, at og de oversen-

dende Vare ere forsvarlige, og paa det Indbyggerne

ikke ellers skulle gives Leilighed heller at ville handle

med Fremmede end Compagniet, det de og selv fik at

hæmme eller at lade sig .befalde, skal det fornemmeste,

som Kornvare og deslige, besigtiges ved tvende dertil .

af Magistraten udmeldte og ei selv i Compagniet værende

gode Kjobmænd, naar det indskibes; hvilke tvende

Kjobmænd forbemeldte Angivelse for ethvert Skib haver

at attestere, at de dem foreviste og derudi anforte Vare

er godt og forsvarligt Kjobmandsgods, samt al paa dessen

Bonité, i Anledning af Forordningen eller Taxten af

iO. ApriH702, intet har været at udsætte,, da, omsiden

anderledes befandtes, skulle de og selv det Manglende

betale. — H) Naar der ellers maatte indfalde slette

Fiskeaar eller Indbyggerne lide Skade paa deres Qvæg,

de ikke haver Vare i Betaling at indlevere, maa dem

ingenlunde vægres for rede Penge eller anden fornoielig

Værdie at nyde Meel, Liner, Baadetomraer og fornoden

i^'iskeredskab til deres Livsophold og Nærings Fortsættelse;

ydermere, om Gud straffede Landet med fiskelose Aar,

eller Qvæget maatte bortdcie, saa at Indbyggerne ikke

kunde kjobe det Fornbdne, bor og Societetets Interes-

sentere at komme dem til Hjælp med deres Livs Op-
^old, indtil de det et andet Aar af Guds Velsignelse
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1742. kan betale, hvilken Undsætning dog ikke Indbyggerne

13. Juli. niaa ansee, som at Interessentskabet skal underholde

' ^^^^dem, enten de arbcidcdc og sogte deres Næring eller

ikke, men naar Interessenterne anskaffer hvis de be-

hiiver, for Betaling efter Taxten, og undsætter dem, b5r

de og alle arbeide og være flittige, samt ikke under-

staae sig enten at sælge til ufrie Handlere eller til Skibs-

folkene nogen deres Vare imod rede Penge, og igjen

tilbyde Kjcibmændene samme rede Peage for Vare, men

ligesom Interessenterne, ere forbundene at handle op-

rigtig med Indbyggerne, bor de og være forpligtede til

det samme imod Interessenterne, under vilkaarlig Straf

eller deres Midlers Forbrydelse, efter Sagens Beskaffen-

hed, saasom den ene bor s^rge for den andens Con-

servation, paa det de alle kan nyde Lykke og Velsig-

nelse; og skulde da Interessentskabet, som for er meldt,

ikke til Fornodenhed forsjune en eller anden Havn med -

saa gode og dygtige Kjobmandsvaro som Taxten til-

holder, og saadant udi de farende Kjobmænds og Be-

tjenteres Overværelse lovlig bevises, da skal Societetet

være forfalden at svare vilkaarlig Pengestraf til 400

Bigsdalcr, mindre eller mere efter Sagens Beskaffenhed,

de Fattige og Indbyggerne i Districtet til Deling, at de

derfor deres Skade kan opreise. Mens skulde det til-

drage sig, at nogle af de didbringende Vare udi Skibet

p^a Henreisen blev ankomne cllcr bedærvede, des-

.
ligeste de paa Havnerne efterliggende Vare maatte tage

Skade, at de ei for gode Kjobmandsvare kan ansees,

• skal Indbyggerne ikke paabyrdes samme Vare efter

Taxten at atitage, til hvilken Ende den næste Syssel-

mand ved hver Havn bor, tillige med S*"* af Districtet

dertil aarligen paa Thinget udvalde og eedsorne Mænd,

saasnart noget Skib ankommer, strax eftersee alle deri"

befindende Vare, og om nogle deriblandt maatte findes

bedærvede og uforsvarlige, dp derpaa at sætte en billig

og ringere Pris end den sædvanlige Taxt medforer,

hvorved det Interessentskabet strængehgcn og under
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100 Rigsdalers Straf forbydes, enten noget at sælge fcir 1742.

saadan Eftersjun er ^keet, eller de uforsvarlige befundne 13. Juli.

Yare hciiere end efter den gjorte Vurdering at afsætte.

Skulde og nogen Uvrigliedsperson herudi med Nogen

see igjennem Fingre, bor han derfor, uden ringeste An-

seelse i nogen Maade, have sit Embede forbrudt. —
12) Vores Jordebogs -Indkomster og Landskyld, Skibs-

Abatter og Mandtalsfisk, Smorleier, med andre Vores

Rettigheder og Restantzer, skal indleveres til den Havn,

udi hvis District Jorden ligger og Baadene fiske, som

saaledes igjen af Interessentskabet til hvert Aars 11.

December, tilhge med den aarlige udlovede Forpagtnings-

Summa-, her i Kjc^benhavn skal betales, til den Pris

som forhen haver været, nemhg: for hver Skpd. Fisk 6

Rd., 1 AL Vadmel 12 Sk., 1 Par Hoser 7 Sk., 1 Td. Lax

6 Rd., 1 Td. Smor 9 Rd., 1 Td. Tran 9 Rd. og det udi

danske Croner. Hvad ellers Landskylden paa Vest-

mannoe angaaer, da bevilge Vi allern., at Vores Jorde-

bogs visse og uvisse Indkomster, med Skibs-Abatter og

Fiskerie paa samme Oe, maa til Interessentskabet over-

lades, ifcilge af Vores allern. Resolution af 26. April 1742,

paa lige Maade som det tilforne de islandske Interes-

senter paa samme Havn forundt været haver, og det

udi forommeldte 10 Aar, imod at de deraf aarligen til

Vores Gassa erlægger 200 Rigsdaler Croner, samt holder

de ved denne Oe befindende 14 Inventariibaade i ved-

bdrlig og forsvarlig Stand ^ — 13) Saa maae ei heller

Interessenterne uden sær Bevilling nogen Efterhggere

om Vinteren lade efter ligge, uden alene paa Vestmamio,

hvor Efteriiggerne
,
ligesom hidtil har været Skik, til

Baadenes Udgjorsel med videre gji5res fornoden, hvor-

ved det og fremdeles forbliver, ei heller til nogen Is-

l^ender lade udlevere nogen Vare, dennem om Vinteren

at forhandle eller udprange, under 1000 Rigsdalers Straf

for hver Efterliggere, eller hver Islænder de nogen Vare

') Kgl. Resol. 26. Marts 1748.
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1742. betroer for sig at forhandle, saasom Sligt ikkun foraar-

13. Juli. sager Bondens Ruinj hvorfore Ovrigheden herover haver

' ""*^at holde, al saadan Misbrug at forekomme. Derimod

maa og ingen af Indbyggerne udi Island efter Kjob-

mandens Afsoigling fra deres Havner, være sig geislhg

eller verdslig Ovrighed, eller nogen Anden, understaae

sig at aabne eller aabne lade Societetets tilhorende

Huse, og der udtage eller udtage lade enten Vare,

Penge eller Penges Værd, under hvad Prætext det være

kunde, med mindre saa skeede, at Indbyggerne, for-

medelst en eller anden tilstrækkelig Aarsag eller Ski-

bes Udeblivelse næste Aar, skulde lide Mangel paa

Livets Ophold, og ei anderledes kunde blive hjulpne, i

hvilket Tilfælde fndjjyggerne haver forst at tage et lov-

skikket Thingsvidne om den nærværende FornGdenhed,

og dernæst fi<jge Vores Amtmand eller Landfoged, og,

om disse ere alt for langt fraværende, da andre Vores

Betjentere, for at overvære Aabnelsen, da de til sig

,
tager 4 af de bedste, vederheftigste og oprigtigste

Mænd i Districiet, som ved riglig Vægt og Maal enhver

sin Nodtorftighed skulle levere. Kunde da de Trængende,

hvis do i saa Maade bekommer, formaae straxen at be-

tale, bcir ornævnte Betjenter, og de hannem adjungerede

Mænd, Betalingen til sig annamme, og Kjbbmanden der-,

for Begnskab svare; hvis ikke, haver de ved Kjob-

mandens Ankomst at tilstille hannem Fortegnelse paa

Alt, hvis saaledes er udleveret, og det saa noie og rigtig,

som de det med hoieste Eed bekræfte kan. Forseer

sig Nogen herimod, da betaler den eller de Skyldige

500 Rigsdaler Straf til lige Deling imellem Societetet og

Districtets Fattige, og derforuden betaler alt hvis Kjbb-

manden af sine Vare savner, og skal Amtmanden strax

skaffe slige Strafbbder fra de Skyldige inddrevne. —
4 4) Interessenterne maa ingen Fiskerbaade holde udi

Landet, ei heller leie nogen af Landsfolkct til at fiske

for dennem, ikke heller maa de nedsætte Lodder udi

Stranden, Landfolket til Skade, men raed deres eget
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Folk og Jouller maa de ubehindret fiske udi deres Di- 1742.

strid, hvor det ikke skeer Indbyggerne til Indpas. — 13. Juli.

15) De som paa Vores Vegne at befale haver, være

sig Åmlniand
,
Foged eller andre, som Vi eragte aller-

naadigst forndden lil samme Land at hensende, skal

Societetet være forpligtet at lade fore frem og tilbage for-

uden nogen Vederlag, desligeste og Landets Indbyggere,

som ville her til Riget hidreise, dog de, enten Vores Be-

tjente eller Andre, som saaledcs reise her imellem, borselv

forskaffe deres Underholdning, og maa de ingen Vare

til eller fra Landet fore, uden til deres egen Hushold-

nings Fornodenhed, langt mindre nogen Handel der

udi Landet drive, under samme Vares Forbrydelse og

den Straf, som andre uprivilegerede Handlere ere under-
m

kastede. — 16) Hvad Mineraller og andre Rariteter af

Fisk, Fugle eller Dyr, som der udi Landet findes, skal

Interessenternes Betjentere, hvor det dennem forekom- ,

mer, holde Os til Bedste, og slige Ting med deres

Skibe lade hidfore til Vores kongelige Residentsstad

Kjobenhavn; ligeledes bor Societetet ved deres Skibe,
'

hvis Falke Vi fra Island lader komme, aarligen uden

nogen Betaling fri hidbringe, og ikke alene til dennem

skaffe god og beleilig Plads, men endog fornoden Rum
til det levende og slagted Qvæg, saavel som Sække

med Hoc og andet, som sædvanhg medfolger og til

Falkenes Underholdning og videre Fornodenhed udfor-

dres. Saa bcir de ogsaa aarhgen hen- og tilbagebringe

en Falkoneermester og tvende Knegte, og dennem saa-

vel paa Skibet, som udi Island, mens de ere paa Rei-

sen, fri Kost at forskaffe, hvilken Falkoneermester og

Knegte nyder en billig Foring, dog at samme ikke over-

gaaer 10 Skippund Fisk og 1 å 2 Tonder saltet Torsk,

^et Skib, som Falkene skulle fore, bor Interessent-

skabet saa betids fra Island lade afgaae, at samme
i rette Tide kunde ankomme og Falkene igjen vorde for-

sendte. — 17) Islænderne skal, som meldt er, ei med
nogen Anden, hvem det og være maa, enten paa Lan-
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4742. det eller udenfor Landet i Soen, Havner eller Fjorder

13. Juli. eller nogen anden Steds, være tilladt at handle, kjSbe

eller sælge, uden alene med Societetets Kjobmænd og

Fuldmægtiger, eller nogen Fisk af deres Baade at sælge,

naar de med dennem cre ude at fiske, under Straf

som Taxien tilholder; men om det hænder sig, at et

Skib ikke kommer paa sin Havn i rette Tide, eller Vå-

rene, som begjærtes, enten ikke vare al bekomme paa

Havnen, eller og ikke vare saa gode at Indbyggerne

udi bemeldte Distrikt dermed kunde være fornoiede,

hvilke begge Dele Interessentskabet dog af yderste Evne

skal stræbe at forekomme, da maa Indbyggerne soge

de andre næst hosliggende Havners Beseiglere, og af

dennem kjobe deres N(5dtorft, og skal Sysselmanden

af yderste Magt- holde herover, at ingen Handel skeer

med Fremmede, og ikke dcilge nogen ulovlig Handel

med Almuen, under hans Bestillings Fortabelse; skulde

han og selv herimod drive nogen ulovlig Handel, da

skal han derforuden være undergiven en vilkaarlig

Pengestraf efter Sagens Beskaffenhed, hvoraf den halve

Deel til Angiveren skal være forfalden, og den anden

halve Deel til Societetet. — 18) De Vare, som Islæn-

.derne udi Havnens Krambod indleverer, skal være gode

og dygtige Kjobmandsvare, nemlig reen, ukassen, umalt

og ufrossen Fisk, som Blodbenene cre vel afskaarno tre

Led nedenfor Navlen, reen og klar Tran, gode Mands-

Hoser og Vanter; Hoserne een SjcIInnds Alen lange og

deres Viide derefter. Vadmelet 2 islandske Alen bred,

og andre Vare i lige Maado gode og dygtige. Hvis

Vårene anderledes befindes, skal Interessenternes Kj5b-

mænd ei pligtig være dennem at annamme, og ellers

til Handelens Befordring skal Indvaanerne udi Island

vorde tilholden at forarbeide deres Uldengods vel, efter

det af Kammer- Collegio approberede Maal og Model,

og levere de 4 Parter af deres Enkelbaands- Gods udi

Hoser, og den 5*' Part udi Vanler, alt dygtigt og vel con-

ditioneret, og derfor betales efter Taxten. — 19) Paa
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det Societetets Kjobmænd og Betjentere ei udi Island 1742.

over deres rette Tid skal opholdes og blive beliggende, 13. Juli.

sig til Skade og Forscirnmelse, da skal Indbyggerne og

Almuen paa Landet pligtig være, til Kjobmændene, hvis

de skyldig bliver, udi betimehg Tid at betale, nemlig

paa Fiskerhavnerne inden 20. Julii og paa Slagter-
i

bavnerne inden 22, Augusti, eller og det allerseneste 8

Dage efter fornævnte Termin. — 20) Naar Societetets

Interessentere eller
,
nogen af deres Betjente Nogen

udi Island kan have at tiltale, enten for Gjeldssag eller

andet, da skal saadant skee efter Landslov og Bet og

ikke anderledes, og det uden lang og ubillig Ophold,

hvormed Ovrigheden udi Landet skal have hidseende,

*som de agter at svare, om nogen Klagemaal derover

paakommer. — 21) Ville Vi allernaadigst haandhæve

og forsvare dette privilegerede Societet og dessen Interes-

senler udi deres Handel, saa at dennem hverken af

andre Vores Undersåatter eller Fremmede nogen hidpas

skee skal. — 22) Og ihvorvel Vi allernaadigst ville, at

alle Havne, ligesom del hidindlil brugeligt været haver,

aarligen herefter bc5r beseigles, og at et vist Dislrict,

som tilforn, ved hver Havn skal forblive, saa dog, i

Henseende til at Indbyggerne mangesteds derved skal

være besværgede, at de ikke til den dennem nærmeste

og beqvemmeste Havn ere henlagde, hvilket og stor

t>isput, Uroe, Tids- og Penge -Spilde imellem Indbyg-

gerne og Kjobmændene skal have foraarsaget, tillades det

allernaadigst, ligesom det udi forrige Forpagtnings Aarin-.

ger ske'et er, at Indbyggerne udi Landet maa vælge

sig hvilken Havn de herefter beqvemmeligst vil og kan

S(5ge, dog skal samme, efter offenlhg gjorte Advarsel,

strax tilkjendegives, hvilken Havn de herefter vil holde
*

sig. til, saavel til Districternes Fastsættelse som og paa

det at Societetets Interessentere dereftcir med Udred-

ning og Skibs Befragtning sig kunde vide at rette. —
23) Efter Vores hciistsahge Herr Faders allernaadigste

Resolution af 3. Februarii 1721 bliver Interessentskabet
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1742. forbuden, ei nogen islandsk Uld at udfore til fremmede

"^^"^jjjT^Steder, forend det Os allerunderdanigst er tilhuden, om
Vi samme til Vores Manufacturer kunde beliove. —
24) De fragaaende Forpagtere skal, saasnart skee kan

og uden Ophold , levere Societetets Interessentere en

rigtig og special Forklaring over deres paa Havnene

efterliggende Gods, hvilket de udi Societetet tiltrædende

Interessentere skal iraodlage, efter den Priis, som samme

Vare efter derés sandfærdige Regninger og Buger ere

indkj(3bte for, og med paagaaende Omkostninger og

Fragt haver kostet dem der i Landet, undtagen Korn-

varene, hvilke, i Henseende til den Forskjel paa Prisen,

hvorfore de ére indkjcibte og nu derpaa her i Staden

kan befindes, skal betales efter Prisen som haver været

de 3 sidste af de fragaaende Forpagteres og det 1*' af

det tiltrædende Societets Forpagtnings- Aar, hvilke 4

Aars Kjob skal sammenlægges, og derefter, for at see

begge Parter, saavel den fragaaende som tiltrædende,

nogenledes holden, anslaaes til en 4^" Part imod alle

4 Aars Kjbb, hvorefter Societetets Interessentere samme

"Korn eller Meelvare antager, og skal saaledes være til-

tænkt foreskrevne efterliggende Gods at betale udi tvende

Terminer, saasom den forste til 1*^ Mai, eller forend

Skibene afseigler Anno 1743, og den anden Termin eller

sidste halve Part, som skal staae til Securité for Va-

renes Dygtighed, at betales til den 1*' Mai eller forend

Skibene afseiler 1744. I lige Maade beholder Societetets

Interessentere de paa Havnerne befindende Kjobmands-

huse og Inventarium, efter den derpaa i Island indevæ-

rende Aar tagende Vurdering og sættende Priis, hvilke

ligeledes til foreskrevne Terminer betales, og for al Be-

talingen bliver det hele Interessentskab Gaution; men

skulde de tiltrædende Interessentere ikke finde samme

Huse og Inventarium afVærdie efter Taxeringen, og de

efterliggende Vare ved Bonité, Tal og Vægt, samt Maal,

saa rigtig som de dennem .bliver anfort, og de derved

finder sig fornærmet, da staaer det dennem frit for, ved
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Amtmanden, eller den der ved Stedet beskikkede Ovrig- 1742.

hed, al lade udnævne 8 ærlige, forstandige og uvillige Mænd, 13 Juli.

hvilke udi Sysselmandens Overværelse skal, saaledes

som de med en god Samvittighed vil bekræfte, vurdere

Husene og Inventarierne, samt laxere hvad de efterlig-

gende Vare kan være mindre værd, end de ere anforte til,

eller forringede udi Bonitelen imod lovlig Kjcibmandsvare,

og den derpaa satte Priis, som da udi den sidste Ter-

min af Betalingen skal komme til Afslag. Saa skal og

de fratrædende Forpagtere indlevere til Societetets In-

tercssentere rigtig Restancerulle over deres udi Hav-

nernes Districter udestaaende Restancer, af hvilke

Restancer, saavidt deraf de^ sidste Aar til visse Folk

er betroet, skal betales til 1" Mai i 743 en tredie Part,

og det bvrige, som deraf ved Skibenes Ankomst vorder

inddrevet, til den H*" December næstefter. Hvad sig

de 5vrige Restancer angaaer, da skal hiteressenterne i

Societetet gjbre deres Flid, at samme, inden 6 Ugers

Forlob efter Skibenes Ankomst paa Havnen, kan blive

betalt, og liviå ikke det skeer, skal Kjobmanden, som

Havnen beseigler, strax give en Liste til Sysselmanden

med vedborhg Beviis derpaa', hvorefter Sysselmanden

uden Ophold, efter allernaad. udgangne Forordning af

10** April 1702, samme ved lovlig Adfærd og paa de

Skyldiges Bekostning hos de Formuende skal indsoge,

og hvis betales, til Kjobmanden leveres. Men over de

Uformuendes Gjeld forhverver han, til en Rigtighed for

sigj paa de fragaaende Forpagteres Bekostning, lovhg

Thingsvidne, til Beviis at Intet er at faae. Skulde ellers -

Societetets Kjobmænd forsbmme Restancerne saaledes

at inddrive, og ikke dermed lovlig omgaaes at forskaffe

Beviis for Misbetalingen, bor de at gj5re fuld Betaling

til den 11*' Decembr. 1743, og hvis at Sysselmanden

skulde findes uvillig herudi, straffes han efter forbercirle

Forordning. — 25) For den eflerstaaende Fisk, eller

andre islandske Vare, saavidt for gode Kjcibmandsvare

kan antages, nyder de fragaaende Forpagtere af Socie-
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1742. tetets Interessenter billig Betaling, saaledes som de

13 Juli. bedst kunne enes om; men hvis de ikke skulde kunne
""^^^

forenes, bor Societetet fore samme efterstaaende Fisk for

de fragaaende Forpagtere for samme Fragt som de for

Aaret 1743 betinger for sit eget, dog at det ei over-

gaaer en fjerde Part af et Skibs Ladning. — 26) Og

ligesom Interessentskabet nu, efter foregaaende 24*'

Post, skal forndie og afbetale de fratrædende Interes-

sentere deres udi Island efterliggende Vare, Huse, In-

ventarier og Restancer, saa skal og Efterkommerne, om
Interessentskabet skulde ophore, betale til Societetets

Interessenter, naar de fratræder Handelen, forbemeldte

Huse, Inventarium, efteri^iggende Gods og Restancer,

paa samme Maade som næstforegaaende 24** Post til-

holder og forklarer. — 27)'Med foreskrevne Gonditioner

og Vilkaar maa Societetets Inleressentere bruge denne

Handel udi 10 Aar, at regne fra Nyaar 1743 til Aars-

dagen 1753, imod den deraf udlovede Forpagtnings-

Afgift 16,100 Rigsd. Groner, samt Vores Falke, uden

nogen videre Betaling, aarligen fra Holmens Havn at

hidbringe , hvilke- sexten Tusinde et Hundrede Rigs-

daler Societetet til hver Aars 11*^ Decembr. udi Vores

Zahlkammer promte.udi Danske Groner skal erlægge,

og det uden nogen Befrielse, enten for Misfangst af

Fiskerie, ved den grdnlandske Ises Forhindring, eller

Vanheld med Qvægets Bortdcid, eller i andre Maader,

undtagen om Krig skulde indfalde, at deres Skibe af
I

Fjenden blev borttagen eller ruineret, og shgt noksom

bliver beviisligt g^jorl, da Interessentskabet, som Ulykken

i saa Maade træffer, sig Moderation i Forpagtningen

efter Sagens Beskaffenhed kan have at forvente. Vi

ville og allernaad. have Interessentskabet forsikkret, at

dersom Krig skulde paakomme, deres Skibe da med

Gonvoy til og fra Island i rette Tide i May Maaned skal

vorde forsjunet, til hvilken Tid de da og skal være fær-

dig, eller betale Omkostningerne, om Gonvoyen sig

længere efter dennem maatte opholde. Overalt skal det
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hele Societets Interessentere , Een for Alle og Alle for 1742.
.

Een, være Os suffisant og skadeslos Gaution, saavel 13. Juli.

for Bavnernes Providering, som i forberbrie Octroyens
"

10*' Post er meldt, som og for den aarlige Afgift og

Forpagtnings-Summa, samt hvis de af Vores Jordebogs-

Indkomster i Island have annammet, og efter den 12*"

Post skyldige ere at svare. Derimod skal Interessent-

skabet hos den eller de af Societetets interessentere,

som ikke for sig selv kan eller vil svare, udi de Skyl-

diges Midler og Eflecter, saavidt som til ,denne island-

ske Handel henhbrer, nyde samme Forsikkring og Ret

som Vi Selv, efter Vores allernaadigste Forordninger, for

Vores Fordringer bbr have, saa at Hovedmændene ikke

maa pantsætte sine udi Interessentskabs- Handelen ha-

vende EtFecter og Portioner, værende sig uforhandlede

eller tilkjobte Vare, Inventarium og Handelshusene',

eller Restancer i Landet, mens samme at væ.re og for-

blive uforpantet lil Interessentskabels skadeslOs Sikker-

hed, dog at det strax, til Alles Efterretning, bliver

offentlig bekjendtgjort, saadan Pantsætning herefter at

være forbuden og ugyldigt Og som Interessenterne

udi Societetet Os saaledes baade for Vores aarlige Afgift

og Landets forsvarlige Providering haver forsikkret, og

sig til Os forpligtet, saa maa Ingen, uden deres Viiiie

og Samtykke, udi Handelen eller Societetet med dennem

indlades. Hvad Interessenterne udi Societetet videre

kan finde forn5den, til denne Handels Flor og Gonser-

vation og det gemene Bedste, allerund. for Os at s(3ge

og andrage, ville Vi allernaad. , efter dessen billig Be-

skaffenhed, see befordret og bevilget. Saa tillader Vi

og allernaad., at Societetets Interessentere saadan Gon-

vention, som de for Handelens Opkomst og deres eget

fiedste fornoden eragte, saalænge derudi intet findes

stridigt imod Vores Lov og Forordninger og den den-

litm allernaad. meddelte Oclroye, imellem sig indbyrdes

') forandret ved Kgl. Resol. 23. Septbr. 1748.

i/. B. 27
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1742. opretler, ogeflor forefaldende Omstændigheder forandrer,

"T^T^T^ hvilken Forenini:' , naar den af sanitliG; Inlcressonlerne
13. Juli.

er samtykket og underskrevel, skal være ligesaa gyldig,

og af samme Kraft ansees, som den af Os allernaad.

var confirmeret. Thi forbyde Vi Alle og Enhver, være

sig Vores egne Indbyggere, eller Fremmede og Ud-

lændske, fornævnte, forlien specificerede, Interessentere

i Socielelet og hvem de ellers herefter med sig maatte

. .
• indtage, eller deres Arvinger, som saaledes ere privi-

legerede, nogen Hinder, Forfang eller Indpas udi denne

deres Handel og Trafique i nogen Maade at gj5re, un-

der Vor Hyldest og Naade. Givet paa Hirschholms Slot

den 13. Julii Anno 1742^

19. .luii.
^ General- Kirke -Inspections-CoUegii Circu-

laire til Biskopperne i Danmark og Norge, ang.

Præsternes Honorar for Confirmation. Khavn 19.

Juli 1742. — Delte Circulaire, som er afgaaet til Dan-

marks Biskopper under 19. Juli og til Norges Biskopper under

14. s. M., er ikke sendt til Island, men optages her som

horende til Confirmations- Anordningerne. — General -Kirke-

Inspections-Collegii Copieb. II, 409; Fogtm. IV. 2, 344.

Os er nyligen lilkommeu en Klage uden Haand,

ang. at nogle af Præsterne hist og her skal underslaae

sig paa en hoist forargelig Maade al kræve og fore-

skrive hvad Forældrene skulle give for deres Borns

Confirmation. — Som nu saadan formastelig og egen-

Benlek. Skr. O. April 1T43 oversender Copicr af denne

Oetroy til Landlbgden og Amlnianden i Island, med Be-

faling til Sidstnævnte, at »lade den paa indeværende Aars

Althing offentlig læse og forkynde, samt Ord elter andet

udi Althings-Protocollen indldre, og naar Sligt er bleven

efierkonimet, en ligelydende Gjenparl deral, med Laug-

mandens og I-.:iiidstliingsskriverens paategnede Attester oin

Forkyndelsen, os derefter med de i Aar afgaaende Skibe

tilbagesende«. Rentek. Isl. ogFæro. Copieb. 2007, Lit.', h

]Nr. 62-G3.
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raadig Omgang aldeles strider imod Haas Kgl. Maj**

allern. Forordnings Bydende om Coniirmationenj dens

i
2** Articul, saa .foraarsages vi sligt D. H. hermed at

give tilkjende, tjenstligst bedende, De ville beliage al-

vorligcn at advare Deres underhavende Præster om

denne Sag, at de noie tage sig vare, og ialt stricte

holde sig efterretlig i alierund. Lydighed denne hoist-

bem*^ allern. Forordning, i Besynderlighed at de over-

lade til enhver Tilhorers egen Godvillighed hvad de

kan og vil give^ i denne Post. Vi forblive &c. Gene-

ral-Kirke- Inspections Gollegium 19. Juli 1742.

1742.

19. Juli

Kongelig Resolution ang. Udfærdigelsen af 28. Juii:

den islandske Handels- Octroy. Hirschholm 28.

Juli 1742. — Rentek. NorskeRelat. og Resol. Prot. 24, Nr. 72.

Denne paa Islands -Beseigling udi de næstfolgende

10 Aar for de udi Interessentskabet, efter i'oregaaende

Forklaring, indtrædende 20 Personer- opsatte nye Oc-

troye, have Vi allern. approberet og allerede underskreven

tilbagesendt. Hirschholms Slot den 28"*" Julii Anno 1742.

Forordning om Commercien for Danmark og 4

Norge. Frederiksborg 4. August 1742. —
Ikke publiceret i Island. General -Landets -Oecon. og Com-

merce-Collegii »Forordninger«. Original-Aftryk hos Hopffner;

Qvart-Forr. 1742, S. 50-68; Schou III, 492-50G. - Uddrag.

Yi ChrisLiau den SjeUe cStc. G. Å. V., at Vi til

Gommerciéns desto bedre Befordrin" oii bestandise

Fortgang , samt for god Orden og Skik derved al

2
) *'or. 27. Januar 1847.

) sf disse 20 interessenter vare 17 Medictniner af Hor-

krænimcrlauget og 3 udenfor samme, «soni havde for-

bundet sig, een for alle og alle for een, al indstaae og
svare Siavel til den udlovede aarlig Afgift, som Landets
forsvarlige Beseiling«.

27

August
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1742. holde, have for godt befunden, efterfolgende Forord-

T'^P'''"*^ nina allern. at lade udaaae:
4. August. ^ o

9) De octroyerede ost- og vestindiske, samt gui-

neiske Gompagnier sælger deres Vare paa offentlige

Auctioner, eller og udi Qvantiteter ud af Haanden, saa-

ledes , som hidindtil brugeh'gt været haver. Det is-

landske Compagnie, saa vel som og de paa Grdnlaud,

Færcie og Finmarken farende, iligemaade efter de den-

nem allern. forundte Oclroyer, og saaledes, som hid-

indtil haver været Brug og Sædvane. Givet

paa Vort Slot Frederiksborg den 4. Augusti Anno 1742.
-

23 August. Commerce-Traktat mellem Danmark og Frank-

rig. Khavn 23. August 1742. — Original -Af-

tryk af den danske Text hos HopCFner, 3 Ark i 4*». Qvart-

Forr. for 1742, S. 202—225; Fransk og Tydsk hos Hopffner,

bag ved Forr. for 1743, 23 Blade i 4"*; Fransk og Dansk hos

. Nie. Moller. Khavn 1781. 69 Sider 8". Schou Hl, 508—
520. - Uddrag.

§ n . . . . Saa skal det og være den aller-

christeligste Konges TJndersaalter tilladt, med deres

Skibe at Icibe ind udi Norge, og andre Kongens til

Danmark underhavende Lande, for at koge Tran af

Hval eller andre Fiske, som de paa deres Fangst be-

komme, og der at tage fornoden Brændeved og Red-

skab, naar de til Stædernes indvaanere betale, hvis

de ere vordne eens om. Og at dette desto sikkrere

maa efterkommes, lover Kongen til Danmark at anbe-

fale saayel sine Krigs -Officerer som Politie-Betjentere,

at drage Omsorg, at de franske Kjobmænd, som an-

lande ved Coslerne af Norge, eller andre hans under-

havende Lande, venligen og høfligen begegnes
^
og at

dennem ubehindrct tillades, deres Forretninger paa

ovenmeldte Maade at fuldbringe, dog saaledes, at de

ei noget til Landets Indbyggeres Fornærmelse gjore

eller foretage, og at de derfor ei soge eller lande

andensteds end udi Handels -Havne og saadanne, som
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h

til den Ende Hans Maj*' til Danmark egne Undersaatter 1742.

ere tilladte , med mindre det skeer for at undgaae 23. August.

Storm og Uveirj og derfra at vinde bemeldte Handels-

Havne; dog fra disse Lande undtagen de mest nordlige,

som Islandj Færoe, Hans Maj** til Danmark Colonier udi

Gronland og Finmarken (hvor det i Almindelighed alle

Nationer er forbuden at anlande), med mindre Hans

allerchrisieligste Majestets Undersaatter ved Storm eller

anden oiensynlig Fare vorder tvungne, udi bemeldte

Handels -Havne at indløbe, da dem udi saadan Tilfald

al fornciden Hjelp til deres Reises Fortsættelse skal

forskaffes.

Reskript til Justitsraad Hans Gram, ang. Over- 3i August.

sættelse af Arne Magnussons Jordebog m. v.

Frederiksborg den 31. August 1742. — Sieii.

Tegn. LXXn, .877^—878; Nordisk Tidsskr. for Oldkynd. HI,

135; Fogtm. IV. 2, 356.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Eftersom afg.

Assessor Arnås Magnussen, som den Maji Anno

i 702 er bleven befalet, tilligemed den paa Vort Land

Island da værende Vicelaugmand Vidalin, at forfatte

Jordeboger over bem*' Island, til denne Forretning Tid

efter anden er bleven tillagt og assigneret 4-448 Rd.,

hvorimod han den 19'*' Martii Anno 1729 er beordret,

forskrevne Forretning , som hverken syssel- eller di-

strict-viis var sorteret, ei heller i det danske, men

islandske Sprog forfattet, udi det danske Sprog al trans-

latere, saasom han under den 28, Julii Anno 1727 havde

reverseret sig, disse Jordeboger udi deres rette Orden

at sortere, og paa egen Bekostning udi skikkelige Vo-

lumina at lade indbinde, men dette, formodentlig for-

medelst hans do'delige Afgang, ikke er bleven fuldbyr-

det. Da, saasom Vi af din til Vores Geheime-Confe-

renceraad, Geheimeraad i Vores Geheime- Gonseil og

Ober-Secreterer i Vores Danske Gancellie, Os elskehg
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1742. Joliaa Ludvig voa Holstein, Ridder pp. den 22. Augusti

"'^ufaist
afladte Skrivelse have fornummen, al du,

som Executor testamenti efter afg. Assessor Arnås Mag-

nussen, har erbudet dig, at lade Alt, hvis af den island-

ske Jordebog, der i blandt hans Efterladenskab er bleven

fundet, paa Sterbocts Bekostning paa Dansk translatere,-

smukt reenskrive, i skikkelig Bind indbinde og i Vores

Rentekanimor indlevere. Saa give Vi dig hermed til-

kjende, at Vi, udi Anledning af dette dit allerund. Til-

bud, under dentie Dags Dato allern. have ladet rescri-

bere Os eiskel. Vores Deputerede for Financerne, al,

naar du efterlever ovenanforte dit allerund. Tilbud,

hvortil du beretler at vil niedgaae i det mindste 5 å 6

Maaneder, inden del Arbeide kan gjdres færdigt, maa

denne til Assessor Arnås Magnussens Sterboe havende

Præleiision være ophævet. Derefter du dig allerund.

kanst vide at rette. Befalendes &c. Frederiksboi'g .den

31. Augusti 1742.

31. August. Reskript til de Deputerede for Financerne,

ang. Oversættelse af Arne Magnussons Jordebog

m. V
j

Frederiksborg den 31. August 1742. —
Siel). Te^n. LXXII, 878''"879; jevnf. Fogtm. IV. 2, 356.

Christian den Sjelle &c. V. S. G. T. Eftersom

afg. Assessor Arnås Magnussen, — — — tsoni i fore-

gaaende Reskript]. Ba, siden Os elskelig Hans

Gram &c., der er Executor lesiamenli efter afg. Asses-

sor Arnås Magnussen, allerund. haver erbudet sig, at

lade Alt, hvis af den islandske Jordebog, som iblandt

hans Efterladenskaber er bleven fundet, paa Sterboels .

Bekostning paa Dansk translatere; smukt reenskrive, i

skikkelige Bind indbinde og udi Vores Rentekammer

\ indlevere: saa give Vi eder hermed allern. (ilkjende,

at, naar form** Justitsraad Gram, som formener at dette

Værlj: vil medtage i det mindste 5 a 6 Maaneder, inden

det kan ^'(3res færdig, efterlever ovenanforte af ham
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Milerund. iijorie Tilbud/ infia denne li] afi^. Assessor 1742.

Magnussens Sterboe. havende Prælension være ophæ- 31. August,

vet, hvilkel Vi under denne Dags Dato liave ladet meer-
"-^^"'"^

bem"' Justitsraad Gram til allerund. Efterretning lilkjen-

degive. Derefter 1 eder allerund. kunde vide at rette.

Befalendes &c. Frederiksborg den 3I.Augusti 1742.

Reskript til Slifibefalingsmand Henrik Ocksen, 2S. Sepibr.

Biskop Jon Arnason til Skalholt og General-

Kirke-Visitator L. Harboe, ang. Samlingen af

Registre over Testamenter, Stiftelser, Gavebreve

m. V. Frederiksborg 28. Septembr. 1742 \ —
Norske Tegn. XXIX. 572^-573; Fogtm. IV. 2, 365.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Ved ergangne

Reskriptj dat. 11. Maji sidstafvigt, have Vi allern. befa-

let eder, at tilholde samtlige Laugmænd, Provster,

Præster, Sysselmænd, Rectores, Hospitals -Forstandere

og andre, at skulle til Os indsende udførlige Registere

eller Fortegnelse over alle donnem betroede gamle eller

nye Testamenter, Stiftelser, Gavebreve eller andet, som

i nogen Maade kuride angaae Kirkers, Kiosteres, latinske

eller danske Skolers, Hospitalers, Enke-Huses, . Enke-

Kassers, Herreds Fattige -Kassers aarlige Indkomster af

legerede Capitaler, Jordegods , Grund- og Hus-Leier,

eller noget andet, af hvad Navn have kunde
;
desligesle

til saadan Vores allern. Viliies Efterlevelse i alt som'

forskrevet er, du, Stiftbefalingsmand Oeksen. al lade

Amtmanden paa Vort Land Island meddele rigtig Gjen-

part af samme Vores allern. Befaling, m. v. — Da, som

Vi allern. agte det for bedre, og, 'til des vissere og

ngtigere Efterretning angaaende hver Stift især at kunde

*) 'Stiftnmtmand H. OeUsens Circulairr til alle Sysselmænd i

Island, dat. 30. Mai 1743, om Indsendelsen al de befalede

Fortegnelser over Donationer o. s. v. , er publiceret paa

Althinget 1743 og trykt i Altbingsb. s A.^'S^ryAl^
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1742. erholde, tjenligere, at alle saadanne Fortegnelser eder

28. St'ptbr. ferst tilstilles, for at I dennem kunde samle udi et

Gorpus, og derover forfatte en fuldstændig Tabelle: saa

er nu hermed Vores allern. Villie og Befaling, at I over-

alt paa Vort Land Island, hos alle Vedkommende, lader

gjOre fornSden Anstalt, at alle i forberorte Maade for-

langede Efterretninger til eder vorde indsendte; des-

ligeste I og have at lade Amtmanden paa bem*" Island

bekjendtgjbre, at han til eder skulle indlevere de an-

befalede Fortegnelser over hvad som efter foreskrevne

Vores ergangne Befaling af de derudi benævnte Ting

sammesteds kunde forefindes, paa det at alle saadanne

indkommende Registere og Fortegnelser, som ovenmeldt

er, udi et Gorpus kunde vorde inddragne, da I med
Hjelp af Stiftskisten kunde tillige oplyse en eller anden

Fundatz, som andre ikke kunde have saa fuldkommen

Kundskab om, og Os derefter saadan Samling lade til-

stille. Dermed &g. Skrevet paa Vort Slot Frederiks-

borg den 28. Septembris 1742.

26. oktobr. Forordning ang. Tyverie, som begaaes ved

at afskjære Man Og Rumpe af andres Heste paa

Marken eller andensteds. Christiansborg den

26. Oktobr, 1742 \ — ikke publiceret i Island. Siell.

Reg. 58, GIS**—619; Original-Aftryk hos Hopfifner; Qvart-Forr.

1742, S. 133—135; Schou III, 528.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V. at eftersom-

Os allerunderdanigst er foredraget, hvorledes Vore Un-

dersaatter og Almuen paa Landet ofte og idehg beklage

sig, at de ikke kan have deres Heste i nogen Sikkerhed

paa Græsgang, da onde og tyvagtige Mennesker snige

sig til at afskjære dennem Rumpe og Man, for at sælge

og benytte sig af Haarene, hvilket Slags Tyverie ville

befrygtelig alt for meget tage Overhaand, naar samme

') For. 20. Nov. 1750.
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ikke skulde ansees uden efter Haarenes Værdie, og 1742.

straffes som ringe Tyveri; men da en Hest, som der- 26. Oktbr.

ved er skjendet og lydct, bliver saaledes anseelig for-

ringet i sin Værd, og ikke uden efter lang Tids Forlob

kan sættes i sin forrige Stand, saa at den som en ly-

deslos og dygtig Hest enten til Vores Tjeneste eller

Andres Brug kan antages og kjobes, og slig forovende

Tyverie bcir saa meget desto skarpere straffes og an-

sees j naar det foroves paa Heste og Greaturer paa

Marken, hvor de bOr være i fuldkommen Sikkerhed og

Frelse; saa, ligesom Loven ved allernaadigste Forord-

ning af 4*** Martii i 690 er skjerpet for den, som stjæler

paa Marken Hest, Hoppe, Stud eller Koe, at den skal

dommes til Galgen, ville Vi og ligeledes have Loven

^

skjerpet derhen, at hvo som eflerdags befindes at have

lydet anden Mands Heste eller Greaturer paa Marken

eller andensteds, enten ved at skjære Haarene af Man
og Rumpe, eller i andre Maader, skal betale Eierman-

den, imod hvis Villie det er skeet, Greaturets Værdie,

og derforuden for saadan begangen Tyverie dommes
til Kagen, have Tyvs Mærke i sin Pande og til Arbeide,

om det er Mands-Person, i Jern udi nærmeste Fæst-

ning, og om det er en Qvindes-Person , i Spindehuset

sin Livs Tid Hvorefter alle og enhver sig allerunder-

danigst haver at rette. Thi byde og befale Vi hermed

Vores Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, -Amtmænd,

Landsdommere, Præsidenter, Borgemestere og Raad,

Fogder og alle andre Vedkommende, som denne Vores

Forordning under Vort Gancellie-Segl tilskikket vorder,

at de den paa behbrige Steder lil alles Efterretning

strax lader læse og forkyude. Givet paa Vort Slot

Christiansborg udi Vores Kongelig Residentsstad Kjb-

benhavn den 26. Octobr. 1742.

*) For. 27. Apr. 1771 og 20. Febr. 1789.
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/74^. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen
i

!

Decbr.
Biskop Jon Arnason til SkaJholt, ang. Præste-

kaldet Einholts Inventarium. Christiansborg den

14. Decembr. 1742. — Norske Tegn. XXIX, 650-651.

Christian don SjcUe &c. V. G. T. Ved indkommen

allerund. Memorial, dat. 5. Julii næslafvigl, haver Tor-

lever Bjornssenj forhenværende Præst udi Einholts Kald

i Skaflefjelds Syssel og SkalhoUs Stift paa Vort Land

Island, klagelig foredraget, at han udi de 10 Aar, han

delle Kald har betjent, haver maattet udstaae mange

Besværligheder og slore Farer, især udi Sommeren Aarei

1741. da en stor Elv udbrod fra Jf3kkelfjeldet paa el usæd

vanligt Sted, som skjulede en slor Deel af Sognet tilhge

med Præstegaardens hele Grund saaledes med Sand

og Gruus, at han til Kirkens Qvæg hverken kunde faae

Græs eller Foder, men til dets Ophold maatte kj5be

baade Eng og Græsbeed om Sommeren, saavel som og
h

om Efterhosten skaffe Huus paa langt frahggende Steder,

alt for sine egne Penge, hvorved dog ikke kunde fore-

bygges, al jo endeel af Kirke-Qvæget, formedelst paa-

fulgte meget strænge Vinter, i hvilken hele Præste-

gaardens Land blev belagt med tyk lis, indtil April

Maaned, bortdode; efter hvilke Omstændigheder, og. af

Frygt for Vandets videre Indbrud paa Kirken og Præste-

gaarden selv, han haver funden sig nodlvungen at flytte

fra Kaldet og at overlevere (il Provsten baade Kirke

og Præstegaard med begges lilhcirende Invenlario, samt

saavel det levende som det dode af Creature, anhol-

dende nu derhos allerund., at Vi allern. ville befrie ham

fra at svare til det i næstafvigte Vhiter bortdcide Ein-

holts Kirkes, Qvæg, og som han ikke har kundet i dette

Foraar udlevere til Provsten, nemlig 2 Kjor og 27 Malker

faar, 4 Beder tre Aar gamle. — Da, som du Biskop

Arnesen udi din herpaa givne allerunderd. Erklæring

eragter, at Einholts Kald ved slig Afgang ei forringes,

men al der desto snarere skulle findes de, som sig
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samiiie Kald igjen skulle antage, naar det mistede noget 1742.

af deis levende Inventario/saasom der efterdags ^'^S^^^' ^[4^^^^
lunde ved Stedet kunde fores saa meget Qvæg, og at

det vilde blive vanskelig at faae den dertil, som kunde

paatage sig at svare til all Kirkens tilhorende Qvæg, og

det ellers af Os elskelig Joachim Lafrentz, Vores Juslits-

raad og Amtmand paa bemeldte Island, er allerund.

indberettet, at han udi Torlever Bjornssens Sted har

til bemeldte Einholt Kald allerede meddeelt en fattig

Studioso, navnlig Jon Torderssen, sin Goliats: saa givé

Vi eder nu herved tilkjende, at Vi efter slig Beskaffen-

hed af kongelig Mildhed allern. have bevilget, at meer-

bemeldte Torlever Bjornssen maa være befriet for at

svare til anforte Qvæg og Greature, som Einholt Kirke

haver været tilhdrcnde, og udi uæstafvigle Vinter for

ham skal være bortdod. Derefter I eder allerunderd.

have at rette, og Vedkommende sligt at tilkjendegive.

Befalendes &c. Christiansborg den 14. Decembr. 1742,

Forordning ang. adskilligt til Kammerrets-

Ordningens desto noiere Efterlevelse, m.v. Chri-

stiansborg 31. Decembr. 1742\ — Ikke publiceret

ilsland. Renlek.DanskeExped.Prot. 45,281—289;; Qvart-Forr,

for 1742, S. 194-200; Schou III, 530-534.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V., at ligesom

Vi med allernaad. Velbehag /ansee de Betjehtere, der i

rette Tid aflægger fuldkommen .Rigtighed for det, som
dem er anbetroet, saa have Vi derimod megen Mishag

over andre, som understaae sig derudi at være for-

sommchg, dem selv til Vanlykke, Vore Oppebdrseler

til Skade og Vort Rentekammer til. Ophold udi Regn-

skabs - Sagernes aarlige Tilendebringelse ; hvorfore Vi

allern. have funden for godt, derom at gc)re folgende

Anordning, som, tillige med den forhen aUern. udgivne

Decbr.

O For. 17. Februar nT4 og 30. Januar JT93
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X

^742. Kammerrets -Ordning, stride hor efterleves, nemlig:

31. Decbr 1) At den Betjent, som ikke efterdags til den allerede

anbefalede eller ved Vores egen allern. Resolution di-

laterede Tid indsender sine Regnskaber og Exlracter,

skal, uden nogen Pardon, betale den i Kammerrets-

Ordningen dicterede Mulkt, Halvparten til Vores Cassa,

og den ovrige halve Part: det lialve til Sognets Fattige

og Resten til Kammerets Fattigbosse; han skal og paa

samme Maade mulkteres for den Tid, Antegnelserne

eller de engang for alle udgivne extraherede Posters

Besvaring med sine behorige Documenter bliver tilbage

længere end Kammeret ved dessen Udfærdigelse hannem

efter Mangels-Posternes Beskaffenhed maatte have foresat,

eller han kan bevise dertil uomgjængelig at have haft

fornoden, men ifald han et halvt Aar over Tiden med

nogen af bemeldte Sager udebliver, skal han der-

foruden, ligesom naar Vores Oppeborseler af hannem

vare angrebne, fra Tjenesten removeres ^ — 2) At alle

Regnskabs-Betjentere, til desto mere Vished om deres

Beholdningers rette Anforsel, skulle ei alene udi deres

indgivende Extracter kortelig forklare, ,
hvad Ordre de

have for hver Post, men endog alle (Cassererne ved

Zahlkammeret her udi Staden og den norske Cassa udi

Christiania alene undtagen) for Udgifterne tage Ved-

kommendes Qvilteringer in duplo, og ved hver Qvartal

Extract, siden de Andre derefter kommer med Regn-

skabet, lade Secunda-Qvitteringerne folge, for alle i

samme Qvartal forefaldne saavel assignerede som uappro-

berede Udgifter, saa og specificere Restancen, og naar

Aaret er til Ende, ikke holde den da af Amtmanden

attesterede Restantz-Specification tilbage efter Regnska-

bet, men den ved General-Extracten, eller strax efter,

indsende; thi det, hvorfor slige Beviser maatte mangle,

bliver udi Rentekammeret Beholdningen tillagt, og der-

paa Assignationer (hvorefter noie iagttages Forordningen

) For. 30. Januar 1793 § 27.
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af 20. Julii 1729) udfærdiget. — 3) Skulde del derefter 1742.

beviisligen opdages, at ikke saa mange Restancer vir- 31. Décbr.

kelig udestod, som attesteret var, da skal den, som

Attesten havde meddeelt, ikke mindre end Regnskabs-

Betjenten, for del Differerende være Os ansvarlig, og

for sin Forseelse vilkaarligen strafl'es. — 4) Ifald det

hænder sig, at en Betjent lader nogen Restantz blive

forældet, maa Vores Gassa formedelst hans Forseelse,

naar han bliver insuffisant, dog udi Udlæg hos de Skyl-

dige ikke tabe den Prioritet eller Præference, som Vores

Intrader ellers af sig selv tilkommer ; hvorimod Betjenten

ellerArvinger, naar hans Effecter findes tilstrækkelige, selv

bcSr betale Restancen, imod Regres til de Skyldige, som

for en particulair Gjeld, og da, til en Straf efter Loven,

ikke at have nogen saadan Præference, paa det at Re-

stancernes betydelige Inddrivelse vedborUg af Betjenten

kan vorde iagttaget. — 5) Da det sikkerste for Vores

Gassa, naar en Betjent ikke kan aflægge Rigtighed,

bestaaer udi suffisant Gaution, saa ville Vi allern., at

samme efterdags af Enhver, som ikke derfor allerede

maatte være befriet, skal for en Fjerdepart af hans

aarlige Oppebcirseler vedborlig præsteres, og af den,

som saa meget belroes, at en Fjerdepart ville falde

ham altfor hoit, bcir dog stilles saadan Gaution, som

Kammeret da eragter, at han nok i det ringeste, lige-

saa vel som de, der mindre ere anbelroed, kunde til-

veiebringe. Vil nogen Betjent efterdags selv deponere

Penge, eller anbyde upantsatte Eiendomme isteden for

Gaution, maa saadant vel antages
,
dog ikke uden han

beviser sig deraf virkelig at være Eiere, eller og, ifald

Pengene ham til Gaution vare laante, sig da edelig .

reverserer, det Vores Gassa, til at give Valuta derfor,

ikke udi nogen Maade er eller skal vorde angrebet. —
6) Paa det og Vedkommende skal have desto mindre

Frygt for at cavere, og ikke forud, imedens Hoved-

manden sages, skulde svare bemeldte Hovedmands

Gjeld, ifald hans egne Midler siden blev tilstrækkelig.
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174-2. bor Gautionistens EfFecter, naar de tillige med Betjen-

31. Dpcbr. tens for det fdrsle ere sequestrerede
,
og der er taget

"''^
Sikkerhed for deres Tilsledeijlivelse, ikke auctioneres,

forend alle den Andens Effecter ére ^*orde udi Penge,

og paa hans Debet afskreven. — 7) I Henseende at

faae Sandhed desto bedre opdaget ved den Eed, Kam-

merrets-Ordningen befaler de Skyldige, angaaende for-

dolgede Midler at aflægge, skaldet, som en eller anden

i saa Maade i)aa sig selv maalle bekjende eller vidne,

ikke geraade dem lil nogen Straf, naar alene Midlerne

derved til Afdrag paa Fordringen ere opdagede; men

ifald Nogen ikke ville aflægge bemeldte anbefalede

Eed, at de i Alt havde forklaret, hvad de sig derom

kunde erindre, skal de fcjrst efter Loven betale

deres Faldsmaals- Beder, og, om de endda findes

modlvillige, btide efter yderste Formue, nemlig een

Trediedecl af hvad de selv, foruden Jordegods, hvilket

Loven i shge Tilfælde fritager, ere eiende, naar den

eller deres Andeel Midler, hvormed de sidder i

Fællesskab, forst er Boet fradraget. Og paa det at

8) De Sagvoldere, som Udet eller intet til disse eller

andre Os for en heel eller mindre Deel tilfaldne B5der

ere eiende, og folgelig ikke agter saadan Mulkt, dog ikke

saa aldeles ustraffet skulle bortgaae, saa skal de, ifolge

af Loven Pag. 158. Art. 11 (1—24 — 11) efter deres, saa

vel som Sagens Beskaffenhed tildommes og henbringes

-

at vorde straffet paa Kroppen, Mandfolkene i nærmeste

Fæstning og Qvindfolkene udi Spindehuset ^ — 9) Til

desto bedre at faae udfort de angaaende Vores Inter-

esse forefaldende Processer, have Vi ved den Vores

Kammer-Advocat givne Instruction^ og aparte derom er-

gangne allern. Besolution, accorderet, at alle paalobende

Omkostninger hannem hos Gonlraparlerne , naar de

taber, skal tildommes, og at han desuden, hgesom

General-Fiscalen 1 maa nyde en Fjerdepart af alle ved

O For. 6. Dec. 1743.
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deres Paatale indbringende arbi.lraire og extraordinaire 1742.

Strafb(5der, som ikke udi Loven eller Forordninger lil 3i. Decbr.

noget vist ere fastsatte, eller af Boeslodder, Arvefalds
"-^^^^^

Rettigheder og deslige Regaler, som af sig selv tilfalder

Vores G^sse, er bestaaende, — 10) Som Vores allcrn.

Omhue for en god Orden og Rigtighed med alle Oppe-

borseler og Regnskabssager endog hensigter iil Vore

kjære og troe Betjenteres bestandige Gonservation, saa

gjOre vi Os allern. forsikkret, at de og efterdags, uden

mindste Forsommelse, lil deres og deres Gaulionisters

eget Bedste, holder deres Beholdninger og Regnskaber

i behorig Stand, samt de derom allern. gjorde Anord-

ninger, efter deres Eed og PHgt, allerund. efterlever,

og sig selv for den ellers dei*af flydende Ulempe tager

vare. Til hvilken Ende Vi og, for derudi at sec dem

befordre! , herved ville have alle Vedkommende, hvor

deres Regnskaber, Regninger eller Beviser til nogen

Attestation, Approbation, Revision eller Decision hen-

horer, allern. anbefalet, at de under vilkaarhg Straf

dennem, uden nogen Ophold, redcligen skulle expedere,

og ifald de nogen af omrcirte BcLjenteres Sager over et

halvt Aar uexpederet skulde lade henhgge, da derfor,

paa samme Maade som Reguskabs-Betjcnterne, naar de

saa længe dermed udebliver, deres Bestillinger at have

forbrudt^, og bor Sorenskriverne i Norge, for saavidt

de have med Fogdernes Sager, at forrette, om de der-

udi forsee sig, ere modtvillige, eller gjbre Ophold, her-

efter, ligesom Byefogderne, slaae under Vores Rente-

kammers Departement, og, efter Sagens Beskaffenhed, -

der mulcteres eller dommes fra Embedet'^. — 11) Der-

imod haver enhver Regnskabs -Betjent at indrette og

documentere sine Sager saaledes, at Antegnelserne en-

S^ing for alle kan decideres, og han ikke selv skal give

Leilighed til Ophold eller extraherede Poster, hvilke

O For. 30. Jan. 1793 § 30 og 33.

^3 For. 17. Febr. 1774.
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<742. efterdags herved skal være forbuden mere end eengang

31. Decbr, for hvert RegnskaB at udfærdige, allerhelst da det, som
^ -^"^ udi Erklæringen maalte fattes Beviis, bcir decideres til

saadan Ansvar eller Mulkt, at det derved kan have sit

Endskab, og at det ene Aars Regnskab inden det næst

paafcilgende Aars Udgang kan vorde allern. quiteret;

thi, ifald det som skulde tilsvares ikke kunde vides saa

længe det forlangte Bevis fat(es, og samme Bevis, hverken

ved Antegnelsernes eller forste Gang extraherede Poster

er fremkommen, saa besorger Kammeret selv, uden da

oftere at give extraherede Poster, det manglende Be-

vis paa vedkommende Sted tilveiebragt, da Regnskabs-

fdreren tillige med det deraf udkommende Ansvar end

og, efter Sagens Beskaffenhed, en arbitrair Mulkt bor

erlægge, ifald det havde slaaet i hans Magt saadant

Bevis betids at anskaffet Hvorefter alle og enhver Ved-

kommende sig allerund. haver at rette. Givet paa Vort

Slot Christiansborg udi Vores kongelige Residencestad

Kjobenhavn den 31. Decembr. Anno 1742.

1743. Reskript til Professor Peter Horrebow^ ang.

18. Januar. Terminen for Paaskefestens Holdelse. Christians- .

borg 18. Januar 1743.^ — Siell. Tegn. LXXIII, 27;

Fogtm. IV. 2, 406.

Christian den Sjette &c. V. N. T. Af din under

-5. Januarii næstafvigt indkommen allerunderd. Memorial

have Vi fornummen, at udi tilstundende Aar Anno 1744

bliver den Ditferentze udi Paaskefesiens Holdelse imellem

Stylum Gregorianum og Protestantium Germaniæ, at

Paasken efter den af Protestanterne antagne Regning

indfalder 29. Martii, som efter den Gregorianske Stiil

maa holdes næstfolgende 5. Aprilis, udi hvilken Anled-

ning, og siden den iblandt Protestanterne udi Tydsfc-

land i saa Maade brugelige Stiil udi Vore Riger ikke er

bleven indfort, men Paaskefestens Holdelse hidtil haver

O For. 30. Jan. 1793 S 33.

'3 Reskr. 24. Mai 1743.
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beroet ved Stilum Gregorianuni , du allemnderd. haver 1743.

indslilL hvad enten Methodus Gregoriana fremdeles, og^T^r^^
ligesom det er skeet udi Aarene 1700, item 1724, da

Paaskefeslens Udregning ligeledes haver discreperet,

skulle folges, eller om Vi udi dette Tilfælde maatte

allern. finde for godt, at træde til Protestantes Germaniæ,

da del forst maatte vides fra Rigsforsamlingen til Re-

gensborg, hvad Slutning herudinden maatte vorde tagen;-

thi give Vi dig til allern. Svar herpaa tilkjende, at Paaske-

Hoitid skal altid udi Vore Riger og Lande celebreres

efter den Gregorianske Stiil, ligesom det forhen og udi

Aaret 1724 er skeet. Hvorefter du dig allerunderd. kan

vide at rette. Befalendes &c. Christiansborg den 18.

.lanuarii 1743.

Kongelig Resolution ang. Ej 6b af fremmed 24. Januar

Svovel til Kongsberg Solvværk. Khavn 24,

Januar 1743. — I Forestilling 5. Januar melder Renlek.

at Ober-Berganitet i Norge havde, i Anledning af at Jomfru

Holtzmann ikke, som sædvanlig, liavde*kundet levere det til

Solvværket beh5vende Svovel, accorderet med en Kjobmand

Prebs om 8 å 10,000 Pd. fremmed Svovel, og at Drammens
Toldvæsen havde ladet 15 Fade Svovel passere mod Tolds Er-

læggeise. 1 Anledning af denne Sag havde Justitsraad og Caneellie-

forvalier Sechman erklæret, at han allerede for mange Aar siden

havde overdraget sin Andeeli Svovelfabriken til afg. Gjetmester

Holtzman, og de nuværende Eiere, Jomfru Hollzman og Got-

fried Rieman forklarede, «at formedelst det Skib som udi

Aaret 1T41 var destineret at gaae til 'Island, for at afhente en

Qvantité raa Svovel, blev overliggende udi Norge, og forst udi

afvigte Aar 1742 til Island er ankoiVimen, har de ikke været

istand, den udfordrende Leverance til Sdlvværket at kunne

præstere, men da samme Skib nu liver Dag er ventende, og

de ved dets Ankomst slrax vil begynde at raffinere ; saa ibr-

sikkrer de, at Svovel-Fabriquen er udi saa god Stand, at de

herefter ei alene kan fournere Kongsberg Solvværk med det

behdvende Svovel, men endog hvad videre deraf til E. Maj»"

Tjeneste udi begge Riger behoves«. Paa Gruud heraf ind«

ii. 28
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1743. stilles den skete Ind fdrsel al" fremmed Svovel ti! Approbation.

—

^-^-^^ Rentek. Norske Rel. og Resol. Prot. 25, 4.

24. Januar. y- appi.o]3ei,e allern./.at den til Kongsberg S(3lv-

værks Fornodenhcd udi næstafvigte Aar fra Amsterdam

ankomne 15 Fade Svovel ere ved Drammens Toldsted

imod Toldens Betaling indpasserede, men for den føl-

gende Tid maa ingenlunde noget Svovel fra fremmede

Steder indføres, saa længe Fabriquen her udi Staden

er istand samme at kunne fournere. Christiansborg

Slot udi Kjebenhavn den 2!4. Januarii Anno 1743.

4. Marts. Fundats og Gavebrev paa Gaarden BerufjorSr

som Beneficium. Skalholt 4. Marts 1743. —
>

See under 15. April 1748 jevnf. 16. Febr. 1748.

6. April. Rentekammer-Skrivelse til Interessenterne i

den islandske Handel, ang. fri Fragt for det

holumske Bogtrykkerie m.v. Khavn 6. April 1743.

— Rentek. Isl. og Færo. Copiebog 2007, Litr. I, Nr. 51.

Sysselmanden over Skagefjords Syssel udi Island,

Schule Magnusen, s©m til det vacante Hole Bispedommes

Indkomster at oppebære er conslitueret, haver ved

Skrivelse af 10. Oktober 1742 til bemeldte Bogtrykkenes

Fortsættelse og Domkirkens Reparation forlanget endeel

Trykpapir, m. v., som af hosfolgende derover forfattet

Specification kan fornemmes; thi ville de forommeldte

requirerte Sorter lade indkjobe, og med de i Aar til

Landet afgaaende Skibe overfore. Vi forblive &c'.
*

Rentekammeret den 6. April1743.

6. April. Kongelig Resolution ang. Tilforsel af Klæde-

varer til Island. Christiansborg 6. April 1743. —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 25, Nr. 27 A & R.

Vi finde allern. efter begge Kammerets herudi ind-

S. D. Communication til Sysselmand Skuli Magnusson (sst.

Nr. 52), med Tilfoiende, at det »falder af sig selv, at

Transporten er for Compagniets og ikke Bispestolens

Risico.«
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lagde Foreslillingerj at det ikke andet kan være end 1743.

det islandske Goinpagnie jo b5r formenes at forskrive ~ "^^^^

'

de lil Landet behovende Uldenvare andensteds fra, saa

længe det efter Octroyen her kan fabriqueres, hvor-

fore Kammeret haver at tilholde Gompagnietj bemeldte

Vare, efter de nu vedtagne Pr(5ver, aarlig strax efter

Skibenes Hjemkomst at bestille, enten paa Magazinet eller
"

hos hvilke Fabriqueurer de finde tjenligst dertil at an-

tage, allerhelst siden de dog selv endeel Uld dertil fra

Island hidforer, og de vel, naar Fabriqueurerne der-

med komme i Gang, faaer Vårene for bedre Kjbb end

de nu i Begyndelsen derfor begjert haver. Men hvad

Prisen for dette Aar angaaer, da, paa det at Magazinet

ikke for meget skulde tabe, og Gompagniet heller ikke

have Aarsage derover at klage, accordere Vi allern.,

at bem^^ Gompagnie (imod at de betaler Vårene denne

Gang efter de Kammeret fra General-Land-Oeconomie

Og Gommerce CoUegio tilmeldte og i Beregningen Litr.

'

G. anfSrte Priser) maa for delte Aar og uden Gonse-

quence for Eftertiden, istedenfor de ansogte 3000 Rd.

ikkun godtgjores Halvparlen af den Forskjel, der er

imellem samme Priser og imellem de udenlandske, som

de ved en af samllig Directeurerne underskreven Eed
*

dog forst h'6v bekræfte, fSrend denne Godtgjbrelse, der

omtrent bliver 1500 Rd., maa nyde. I det ovrige appro-

'

bere Vi allern. Kammerets til det forrige Gompagnie

givne Resolution, at samme Gompagnie ikke underslaaer

sig under hbieste Straf Landet nu oftere at beseigle,

men lader deres Vare dette Aar vod det nye Gom-

pagnie, iloige af Octroyen, for den derudi ansatte Be-

taling hjemfore. Christiansborg den 6. April 1743,

Anordning om de latinske Skoler paa Island. 3. Mai.

Christiansborg 3. Mai 1743\ — Norske Reg. 34/

'3 Reglem. 10. Juni 1746.

- ' 28*
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1743. 149—176; P. Pélursson Hist. Eccl. Isl. S. 5-28; Fogtm. IV.

3. Mai. 2, 436-470.

^^^^'^
Anordning, hvorledes Vi Christian den Sjette &c.

allern. ville at herefter skal forholdes med de latinske

Skoler paa Vort Land Island: 1) Paa Vort Land Island

skal der fremdeles, som hidindtil fra Reformations-

tiden af, være tvende latinske Skoler, een i hvert Stift

ved hver Domkirke, nemlig den ene paa Skalholt, for

de trende Landfjerdinger; Oster-, Sonder- og Vester-

Dele, og den anden paa Hole i Hjalt'edal for Nordfjer-

ding, hvilke Skoler skal agtes som et vSeminarium Ec-

clesiæ der paa Landet, hvor stedse skal underholdes

saadanne Docentes og Discentes, at derfra altid kan

haves saa duelige Personer, at dennem geisllige Em-

beder kan betroes og samme efter den islandske Kirkes

Fornodenhcd, og ligesom Omstændighederne det ud-

fordrer, til den christelige evangeliske Religions Oveise

og desto bedre Håndhævelse der i Landet, næst Guds

Bistand vel og lilborligen kunde forsynes. — 2) Over

disse tvende Skoler skal Vores Sliftbefalingsmand over

Island, tilligemed Vores Biskopper over Skalholt og Hole

Stifter, som de der i Landet af Os beskikkede fornemste

Ovrighedspersoner, have, saavidt Institutionen og Disci-

plinen angaaer, Direction, hvorved dog Provsten i det

Herred, hvor hver Skole holdes, og Sognepræsten ved -

hver Kirke, skal have Tilsyn og noie Indseende, at der-

med gaaer vel og ordentlig til. Men hvad Skolernes Oeco-

nomie angaaer, da skal Biskoppen og Laugmanden hver

i sit Stift og Laugddmme, saavel som Vores Landfoged,

have Opsyn med Lærernes saavel som Disciplenes Kost,

L(5n og den Bekostning, som dertil behSves. De skal

aarligen fordre, igjennemsee og paategne de Regnskaber,

som denne Vores allern. Anordning udfordrer, og, naar

Regnskaberne af dennem ere reviderede, skal de samme

med de gjorde Annolatis og Mangelsposter indsende til

Vores Stiflbefalingsmands nærmere Revision og Appro-

bation, hvorefter hver Skoles Oeconomus sig haver at
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rette. Og skal hver Skoles Geconomus til en bestemt 1743.

Tid om Aaret, som i Landet beqvemmest eragtes, være 3. Mai.

pligtig, for bemeldte af Os beskikkede Ovrighedsper-
^"^"^'^

soner at gjore fuldkommen Rede og Riglighed for Alt,

hvis han i saa Maader haver under Hænder. — 3) Læ-

rerne ved hver af de latinske Skoler paa Island skal

være en Rector og en Gonrector eller GoUega. Rector

skal antages og beskikkes af Stiflets Riskop alene, dog

skal Rector væve pligtig derpaa allerund. at anholde

om Vores allern. Gonfirmation, hvilken Vi fra Vores

danske Gancellie ville lade udfærdige for det, som an-

ordnet er for Sognepréesters Kaldsbreve til de middel-

maadige Kald paa Island at skal betales. Gonrector

eller Gollega antages af Biskoppen og Rectore tillige,

uden videre Gonfirmation; dog maa hverken Rector eller

Gonrector admitteres til Skole-Embede at forrette eller

tiltræde, forinden de have fremlagt gode Beviser om
deres ustraifelige Forhold i Liv og Levnet, dernæst ere

examinerede og have aflagt Prcive paa deres Duehghed

til Embedet, og endelig aflagt Rectors-Eed, og skal Rec-

tor derforuden altid være Attestatus, og paa Vores Uni-

versitet her i Kjcibenhavn »have udstaaet Examen theo-

logicum. — 4) Til Lærere skal ved forefaldende Va-

cance udvælges de, som af studerede Personer paa

Landet ere de beqvemmeste, ei alene i Henseende til

Lærdom, men derhos og , besidde Naturens Gaver til

at kunne lære og undervise, i en skikkelig og anstæn-

dig Opfcirsel i Sæder og Omgang, der har sin Oprin-

delse af og grunder sig paa en sand Gudsfrygt og

Ustraff'elighed i Lærdom og Levnet. — 5) Rectores i de

latinske Skoler skal det ikke væreformeent at gifte sig, eller

at være gifte, imedens de forestaae saadant Embede,

hvorfore
, naar En agtede at begive sig i den Stand,

skal baade Superintendenten og Oeconomus være ham

behjælpelig til at faae en Bopæl for sig og Hustme,

saa nær ved Skolen som muligt være kan; dog skal

disse gifte Skoletjenere ikke have Ret til, at besvære

*
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1743. Bispestolen med deres Familie, saasom deres Hustrues

3 Mai. og Families Forblivende paa Bispestolen beroer alene
'^"'^

paa Superintendentens og Oeconomi Godvillighed og

Foieliglied imod dem, livilken Vi dog allern. haabe dem

hellere i Nddsfald betees, end at Skole-Embedet derover

skulde blive forscimt, eller Skolen skilt ved en brav Mand,

naar hans Omstændigheder ikke tillade ham at være ugift.

6) Skulde der befindes saadan Mangel paa duelige

Skolebetjentere , at en Præstemand, der har et Kald,

maa forlanges dertil, for sin bekjendte Dueligheds Skyld,

da maa han ikke vægre sig ved, i saadan Fald at vise

sig f5ielig, men han b5r, paa Superintendentens For-

langende
,

paatagé sig det vacanie Lære -Embede i

Skolen at forrette, og del i det mindste for saa lang

Tid, indtil en anden dygtig Lærer kan haves og an-

skaffes, da hans Menighed imidlertid ved Nabopræstes

eller Huus-Gapellans Tjeneste, efter Biskoppens Foran-

staltning, skal forsynes; men antager han det vacante

Lære -Embede i Skolen aldeles, da skal hannem til-

slaaes Gang og Sæde næst efter Provsterne, eller -For-

haabning til bedre Promotion efter beviste Prove om

sin Duelighed. — 7) Rector og CoIIega skal, som det

retsindige Læreres Phgt er, baade inden og uden Sko-

len, baade hemmelig og aabenbare, i al deres Opforsel,

Vande^ og Foretagende, foregaae den studerende Ung-

dom, saavelsom alle og enhver^ saaledes, .al Ungdom-

men af dem kunde tage gode Exempler og deres Liv

og Lærdom kan være til Opbyggelse og uden Forar-

gelse, saa at de ikke med deres Lærdom, Liv og Lev-

net, deres Embede vanære, men fejre deres Underha-

vende paa den sande Ghristendoms Vei, og sig derpaa

grundende anstændig Levnet og Opforsel. Domkirkens

Præst skal, som Skolens Sjelesbrger, baade selv ved

sin Nærværelse i Skolen, saa og ved private Foresporg-

sel hos Lærere og de Lærende, erkyndige sig om hvers

Forhold, og om noget herimod begaaes, eller Nogens

Forseelse befindes, da efter forefundne Beskaflenhed i
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ai Sagtmodighed, dog alvorligen, erindre enhver om 1743.

sin Pligt, og paa det at dette tilforladeligen kunde skee, 3. Mai.

saa skal Stiftbefalingsmanden og Superintendenten drage
"""""^^"^

Omsorg for, at saadanne Personer til Præster for Dom-

kirkernes Menigheder beskikkes, som ere af den Alder

og saa vel bekjendte for Lærdom, Retsindighed og an-

den Duelighed, at der af dennem kan ventes, at de

saa vel i dette, som andre deres Embede vedkommende

Ting, iagttage deres Pligt, hvorfore der og stedse skal

sees paa, at Rector Scholæ, Pastor Gathedralis og Con-

rector Scholæ, alle ere af den Dygtighed, og der imel-

lem dennem er saadan en Lighed,' at een af de tvende

sidste altid, naar Fornodenhed det udkræver, kan og

er i Stand til at forvalte Rectoris Vices i Skolen, og

skal Domkirkens Præst, naar han dertil har Tid og Lei-

lighed, være berettiget til i Skolen at overvære hvad

som der gjores og foretages, at holde Gatechisation med

Disciplene i Kirken eller Skolen, og at give dennem

Anvisning til theologisk Oyelse, særdeles dennem af

den overste Glasse, som snart fra Skolen skal dimitteres.

De Lærende skal herudinden for hannem og hans Un-

dervisning bære og have samme Respect og Ærbodig:

hed, som for deres sædvanlige Lærere, ligesom og han-

nem, naar han paa forskrevne Maade ugentlig anvender

nogle Timer til Disciplenes Nytte, forundes, og af Oeco-

nomo aarlig 10 Rigsdaler, som en Kjendelse for saa-

dan hans Flid og M(3ie, skal betales. — 8) Begge Læ-

rere i de Latinske Skoler skal overalt fore et ædrueligt,

indgetoget, ærbart, gudfrygtigt og opbyggeligt Levnet,

uden vidtlciftig Selskab at soge med Nogen, i hvem det

end er: de skal indbyrdes leve samdrægtig og enig,

flittig conferere med hverandre om Disciplenes Profec-

tibus, og hvorledes de forefaldende Forhindringer i

Skolevæsenet paa gj(3rligste Maade kan forebygges.

Rector skal elske og veilede sin Gollegam; Gonreotor

b(ir ære og fcilge Rectors velgrundede Gonsilia. Findes

^os en af dem nogen Slags BrQstj som kunde give
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1743. Anstcid hos Andre og især hos Disciplene, da bcir den

3. Mai. ene derom paaminde den anden i al Kjærlighed, men
^^^^

ikke forkleine ham hos andre, langt mindre hos nogen

af Disciplene. De skulle skye al Grovhed og Ureenlighed

i alt deres Væsen, at de ikke skulle ansees for Pedan-

tere i Sæder, Gebærder, Klæder eller andet, som fal-

der Folk i Qinene, og derimod beflitte sig saa vel paa

udvortes -som indvortes Reenhed og Skikkelighed, og

vise sig at være et godt Exempel for Alle, især for

deres Underhavende og dem selv indbyrdes. Saa skal

og samme Lærere hermed strængeligen være forbudet,

at drive nogen Handel med Brændeviin, Tobak og an-

dre tilhandlede Kjobmandsvare, det være sig, paa Bispe-

gaarden eller andensteds at lade forhandle. Derimod

skal de flittig correspondere med skikkelige Folk om
deres Disciples Opfcirsel, medens de ere fra Skolen,

for at faae god Underretning om dem, og desto bedre

at kunne holde dem i Ave baade uden og inden Skolen.

Ligeledes have de og, naar.det kan være gj5r]igt, at'

correspondere med lærde Folk i Vort Rige Danmark

over lærde Sager, som henlicire til deres Forum, og

derved at soge at gjcire sig mere og mere habile i

deres Embedes Forretninger, saafremt de vil vente sig

nogen videre allern. Befordring i Fremtiden; hgesom der

og ved deres gjorende allerund. Ansclgning, om de ellers

vil vente, at derpaa skal vorde reflecteret, altid bor

folge en udforlig Erklæring og Attester om deres Nid-

kjærhed som Skolebetjentere, og Duelighed til det Em-

bede de allerund. anholde om. — 9) En Rector Scholæ

i Island skal ikke være forbunden til at tage Magister-

Graden, men om han den forlanger, skal det være ham

tilladt til Decanum FacuUatis philosophicæ ved Vores

Universitet her i Kjobenhavn at indsende nogle Speci-

mina, hvoraf hans Duelighed til denne Grad kan kjen-

des, hvorefter, naar han dertil findes dygtig, hans Navn

skal optegnes blandt deres, som ved fdrste Promotion

til Magistri blive creerede, og skal han, for samme Grad
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at nyde, ei betale mere end den, som mindst given 1743i

— 10) Rector, saavei som hans Collega eller Conrector, 3. Mai.

skal af Alle agtes og æres, som hæderlige og vellærde

Mænd, saalænge de ikke ere overbeviiste sig ander-

iedes at have beteet, end saadanne Mænd vel sommer,

og skal Rector desforuden i alle Samqvemme agtes af

lige Værdighed med Domkirkens Præst, og for hannem

saavelsom andre Præster, naar han er ældre i Embedet,

have Gang og Sæde. — 11) Skulde nogen af Skole-

betjenterne findes enten udygtig, eller efter foregaaende

Paamindelse efter Loven forsommelig eller forargelig

uden eller inden Skolen, da skal Superintendenten have

Magt, uden Persons Anseelse at removere ham, og s(5ge

et andet dueligere Subjectun^ i hans Sted. — 12) Rec-

tor Scholæ skal, foruden beqvem Værelse, Seng, Lys,

Tvæt og Spise, nyde 60 Rd. aarlig Lon i rede Penge,

hver Rigsdaler til 48 Fiske beregnet, hvad enten han

faaer samme Lbn i Speciedaler, Groner eller Andet,

eftersom han behøver, og Oeconomus kan bedst med

ham derom forenes. Men med Jordegods, Landore og

Qvæg at tage i hans Salarium skal han ikke besværges

videre, end han selv vil, besynderlig saa længe han

ikke er gift, og har nogen vis Bopæl, hvor han kan

bedre holde og bruge Qvæg, end som naar han var

ledig Person. Conrector skal foruden ligesaa beqvem

Værelse, Seng, Lys, Tvæt og Spise, have i det ringeste

30 Rd. Specie til aarlig L(5n, som hannem skal betales,

og beregnes paa samme Maade, som om Rectoris Lon

er meldt. — 13) Saalænge Skolens Tjenere -ere udi

deres Function og ikke suspenderede, endskjondt der

er Ferier i Skolen, skal de nyde deres Kost og anden

tillagt skikkelig Underholdning. Opholde de sig uden-

for Bispegaarden^ endskjondt det maatte være paa no-
*

gen Tid med Biskoppens Tilladelse, da gives dennem

ingen Kostpenge af Oeconomo, med mindre de ere

reiste i Skolens Ærende, og dennem ved samme Reise

foraarsages nogen anseelig Bekostning; men reise de
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'1743. i egel Ærende og ei indfinde sig inden den dennem

3. Mai. af Biskoppen forelagte Tid, skal de, uden saa er, at

de bevise lovlig Forfald, betale en vilkaarlig Penge-

straf til Skolen, efter Biskoppens Sigelse, og uden hvis

givne Tilladelse de ikke nogensinde niaa reise fra Sko-

len. — 14)^ Fri Skole skal gives dem alene, som ere

saa fattige, at de ikke kan betale derfor, men derhos

af kjendelig Nemme og Sindsboielighed, at der kan

' være godt Haab strax i Begyndelsen, at de baade kan

og vil lære noget godt under den ofFentlige Institution,

til deres og Andres Velfærd i sin Tid, og skal det

være Vore Superintendenter tilligemed Docenlibus i

Skolerne allern. -anbefalet, at holde herudinden en upar-

tisk Delectum Ingeniorum, i Henseende til Nemme og

Fromhed, saa at der ingen bliver indtagen i Flæng af

Vild eller Venskab, ikke heller bliver udelukt fra denne

Velgjerning af Had og Fjendskab, dog at Fattigdom

alene ikke bliver en Aarsag at Nogen nyder fri Skoje,

naar de andre forberorte Requisita ei ere derhos. —
15) I den Skole for SkalhoUs Stift skal af saadanne

Disciple være 24 i Tallet, og i den for Hole Stift 16 i

Tallet, og det saavel af Almuens som Præsternes Born,

hvilke der skal nyde fri Underholdning og fri Under-

viisning, men skulde del befindes, at en Discipel ikke

var ganske fattig, men dog ei kunde formaae at betale

for sin hele Skolegang, da ville Vi allern., at saadan

En, skal være forundt Halvdelen af Vores kongelige

Beneficio, men den anden halve Deel for Kost, som

kan fastsættes ved Accord efter Aarenes Beskaffenhed,

skal han betale til Oeconomum, som for saadan Op-

bbrsel skal være pligtig at aflægge aarlig Regnskab,

ligesom og Halvdelen af Klæder, Papir med videre, af

Disciplen selv besorges. Paa saadan Maade er der

Tvende at sætte paa een Kost, saa at naar 20 Disciple

i Skalholts Skole have aldeles fri Underholdning, da

') Reskr. 25. April 1T49.
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oUé kan betale Halvdelen af deres Kost, men ellers 1743.

beholde den halve Underholdning fri; og naar 12 3. Mai.

Disciple i Hole Skole iuive alting frit, da 8 kan betale

Halvdelen af deres Skolegangs Omkostning. — 16) Det

skal ikke være Lærerne tilladt at fordre noget Hono-

rarium, eller a parte Didactrum, af dem, der paa Vores

kongelige Beneficium ere indskrevne, eller betale Halv-

delen for deres Underholdning, ei heller skal det være

tilladt Rector at tage noget af dem for Testimonium

Dimissionis, men vil en Dimitteret have et andet Te=

stimonium til Universitetet, kan han vel betænke sin

Rector med noget derfor, efter sin Leilighed. •— 17) Af

saadanne Disciple, som ere bemidlede, og f(5lgelig bcir

betale deres Kost efter Accord, som i den 15. Art. er

meldt, saavelsom og forskaffe sig selv Klæder, Papir

med videre, skal i hver Skole ikke over 8 indtages^,

paa det de ei skulle blive Lærerne og de Lærende til

Byrde, Forhindring eller Præjudice i nogen Maade, og

Vores kongelig Beneficium ingenlunde saadanne til-

stedes. Til den Lærere, i hvis Lectie deslige bemid-

lede Disciple befinde sig, skal enhver saadan bemidlet

Discipel, som et aarligt Honorarium for hans Arbeide

og Umage, betale 4 Rdl. i Croner, over hvilken Summa
Læreren ei maa fordre. Ellers skal ingen Persons An-

E

seelse være iblandt Disciplerie for Læreren, men en-

hver skal tracteres, rangeres og dimitteres efter den

anbefalede Orden. Saa skal og de, der betale deres

Skolegang, aldeles have Hge Tractement i Spisning og

^1 anden Opvartning med de ovrige Disciple, til samme
Tid og paa samme Sted, saa længe de ikke derfra ved

Sygdom maatte forhindres. — 18) Alle Disciple i hver

Skole skal antages til Skolen af det Stift, hvor Skolen

boldes, og ikke af det andet Stift ^ saa længe ingen

Brost findes hos Lærerne; men skulde det hænde sig,

at en Plads blev ledig i enten af Skolerne, og Inger^
' — *

') Reskr. 25. April 1749.



444 Anordning om Skoi-erne.
I

1743. meldede sig dertil nf samme Stift, saa skal det allern.

3. Mai. være tilladt, at En af et andet Stift nyder Plads i Fri-

skolen, eller mod Betaling; dog skal ingen antages

derfra, uden paa lovlig Maade, og efter foregaaende

Prove, samt foreviste gode Attester, men ingenlunde

maa Nogen, om han end havde Testimonia Vitæ fra

en anden Skole, antages, naar han derfra er fordreven,

casseret, eller den selv haver forlobet. Bliver Nogen

til Skolegang i en af'Skolerne antagen, endskjondt han

ikke er fra det Stift, hvor samme Skole henhorer, da

skal han der sammesteds holde sin Skolegang ud, med

mindre han bUver kjendt udygtig og til anden Profes-

sion henviist. Der maa og skal aldeles ingen i de la-

tinske Skoler til Lære antages, med mindre han kan

færdig læse og nogenledes skrive; ei heller maa Nogen

der antages, som forst efterat han er <5 Aar gammel

haver begyndt at lære Latin, med mindre han befindes

at have et besynderlig færdigt Nemme og viser sig

derhos baade from og lærvillig. — 19) Alle Disciple,

som enten selv, eller ved andre, saasom ved Forældre,

Formyndere og de, der tage sig dennem an, soge udi

bcm*' tvende latinske Skoler at nyde Information og

Kost paa Vores kongel. Beneficium, skal, hvad heller

de forlange den fri, eller med nogen Kjendelse derfor,

eller med fuld Betahng, alle uden Forskjel, fcirend de

melde sig an, til Skolegang at blive antagne, være

forsynede med upartiske og oprigtige Vidnesbyrd fra

alle dem, hos hvilke de, udenfor deres Forældres eller

Formynderes Huse, have haft nogen private informa-

tion, helst om deslige private Informatores have været

Præster, eller saadanne Folk, der ere af den Anseelse,

at deres Attest kan tages i nogen Consideration. Er

det saa, at de, som begjære i de latinske Skoler at

maa antages, ei have haft privat Underviisning uden

hos dem, som paa deres Vegne derom gjore Ansog-

ning, da skal de, som sig i saa Maade et Barn antage,

i det mindste for Superintendenten og Rector frem-
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leegge Sognepræstens Attest om Barnets Lydighed, 1743.

Nemme og Lærvillighed; men dersom en Sognepræst 3. Mai.

derom gj5r Ansogning for sin Son eller Paarorende,
"-^^^^

da skal han derom i lige Maade fremlægge Attest fra

I
Herredsprovsten eller anden nærmeste Præst , som

derom haver bedste Kundskab, og skal det, uden saa-

dant Skudsmaal , være aldeles forbudet , at indtage

* Nogen i de latinske Skoler, for der at nyde det aller-

ringeste til deres Forfremmelse. I samme Skudsmaal

skal der og meldes, om Disciplen haver været til Gon-

firmation og Guds Bord, helst naar Attesten gives af

Sognepræsten, hvilken del og alene tilkommer at give

Attest om Gonfirmation og Communionens Brug. —
20) Naar en Discipel bliver indtagen i Skolen, skal

han indskrives i en vis Bog , som til den Ende skal

' indrettes af Rectore og forvares ved Skolen, da Rector

antegner hans Navn, Alder, Forældre og dem, som
^ have været ham behjelpelige til at komme ind i Skolen,

saavel som og hvis Attester han har haft med sig. —
21) Paa det at Rector udi sit til en fra Skolen gaaende

Discipel givende Dimiss-Testimonio kan give noiagtig

Skudsmaal om den dimitterede Persons Forhold og

Opforsel i sin Skolegang, baade for den Tid hannem

Rectors-Embede haver været betroet, saavel som i hans

Formands Tid, saa skal af den, som haver været Læ-

rere i Skolen, naar han træder fra Embedet, gives en-

hver hans ynderhavende Discipel et Testimonium om
hans Opforsel, Flid og Nemme, hvilket Testimonium

Successor i Embedet, ved sin Tiltrædelse, af forrige

* Lærere skal kræve, og enhver Discipel til egen Forva-
H

nng levere, at Disciplen derefter kan legitimere sig

fremdeles til Skolen at være berettiget, og hannem,
ved hans Dimission fra Skolen, for hans ganske Skole-

gangstid af Rectore kan gives et sandfærdigt og saa-

dan et Testimonium, som han kan have fortjent.

22) Skolens Alumni skulle alle være samlede i Skolen

I ^

i.
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1743. til den rette Tid, nemlig Mikkels -Dags Aften; Dagen

3. Mai. derefter skal Skolens Agenda tage deres Begyndelse

ved Biin og Paakaldelse til Gud om Lykke og Velsig-

nelse til det hele forestaaende Værk, hvorhos Super-

intendenten eller nogen af Lærerne skal holde en latinsk

Tale til Opbyggelse, i Alles. Paahor, som der skal være

tilstede, saavel som Andres, som til denne solenne Aet

kan være indbudné, hvor og Domkirkens Præst sig skal

indfinde, saavel som Provsten i det Herred, hvor Bispe-

gaarden ligger, om han ellers er saa nær derved, at

han uden synderlig Mtiie og Bekostning kan være til-

stede. Siden begyndes Skolens Exercitia strax. Er da

Nogen af Forsommelse bleven borte, daskai han derfor

med Siraf, og især de Formuende med Pengestraf til

Skolens Gassa ansees; haver deh Udebhvende haft

Forfald, da skal samme gjores beviislig, forinden han,

uden "vilkaarlig Straf, som Superintendenten dicterer, i .

Skolen igjen antages. — 23) Det skal ganske og aldeles

være forbuden, at de, som til Skolegang ere antagne,

og sig der fOrste Gang indfinde, give det Allerringeste

under Navn af Addition eller Honorarium til Disciple,

som fOr dennem have . været i Skolen. Tager nogen

af Skolens Lemmer paa nogen Maade Penge eller Penges

Værdie af saadan en fremmed Discipel, det maa være

hvor det end være vil , truer eller lokker
, ham til at

give Noget, for at samtlige Disciple skal have Noget

at holde dem lystige og yppige med for dem selv, da

skal han betale dobbelt saa meget til Skolens Gassa,
H

. som af den nylig til Skolen indkomne Discipel oppe-

baaret er, og saafremt han det ei kan betale, da skal
,

han forvises Skolen; men den Fremmede, der godvillig i

har givet saadanne Penge, eller ladet sig dertil forlede,

skal angive det for sin Bector, at derom kan gjores

Undersdgning; gjor han det ei i Tide, og det bliver

siden aabenbaret, da skal han sltaflfes derfor efter Sa-

gens Beskaffenhed, og advares enhver til Skolen antagen

Discipel, saasnart han did er kommen, at han sig ei
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enrnod forseer. — 24) Skolens Disciple skal holde sig 1743.

fra alt det, som ondt, ugudelii^l og forargeligt er, og 3. Mai.

ved Guds Bistand, efter det, som dennem i Skolerne

læres, flye og skye alt det, som dertil kunde give An-

ledning. De bor stedse i Ord og Gjerninger, Idræt og

Omgjængelse for alle Folk og paa alle Steder give saa-

danne Kjendetegn fra sig om deres egen Tiltagelse i

alle christelige Dyder, at det kan skjonnes og haabes,

at de i Tiden vil blive værdige Redskaber til, derudi

ved Levnet og Lærdom at kunne ligeledes befordre og

forfremme andre. Mod deres foresatte Skoleovrigbed

og Lærere skal de betee al den Respect, Ærbodighed,

Lydighed, Kjærlighed og Taalmodighed, som mod deres

kjodelige Forældre, og hverken med Ord eller Gjer-

ninger foretage dem Noget, som strider imod denne

Pligt og Fortrolighed. De, som herimod handle, h'6r

med Skolens Forviisning og derforuden efter Omstændig-

hederne med anden haard Straf som Ulydige og Rebeller

ansees, og i saa Fald ikke regnes iblandt værdige Skole-

Lemmer og Membra Seminarii Ecclesiastici, men for

viste Gjenstridighed og Uregjerlighed være den verds-

lige Ovrigheds Dom og Foranstaltning til Strafs Lidelse

underkastede. — 23) Skeer det, at Forældre eller de,

som ere i Forældres Sted, tilskynde og formane Disci-

plene til, at sætte det til Side, som Rector og hans

Gollega haver foreskrevet og befalet Bcirnene at holde

sig efterretlig, og Bcirnene gjdr der tvertimod, da skal

saadan ulydig Discipel udsættes af Skolen til Forældrene,

som skal erstatte Os, hvis Barnet haver kostet afholde

i Skolen, den Tid det har været der, om det enten al-

deles eller for Halvdelen haver været indskrevet paa

Vores Skole -Beneficium; men haver Barnet betalt for

sin Kost og Information, da skal Superintendenten til-

kjende samme en Mulkt efter Sagens Beskaffenhed.

Saadan en Discipel skal ikke heller indlages i en anden .

latinsk Skole, med mindre Forældrene kan skjOnnes at

have mere F6ie og Ret paa sin Side end Rector, som
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1743. vel skal tage sig vare herudinden, og grunde sine Be-

3- Mai. falinger paa Billighed og Ret, saa at han, om Nogen

vilde fore den Sag videre ud paa Disciplenes Vegne,

ikke selv maatte komme til at lide for ilde grundede

Raad. Ikke heller skal nogen Lærere tvinges til at

have den Discipel i Skolen, som beteer sig uregjerHg

og opsætsig mod ham, endskjondt det ikke skeer med

Forældrenes Villie. — 26) Som Skolen holdes til den

Ende, at Disciplene skal anvende al muelig Flid at lære

noget Godt, Gud til Ære, Os og Fædrenelandet til Nytte, .

saa bor de forskaanes for al Årbeide eller Reiser, den

Stund de skal være samlede i Skolen, dog skal dennem

ikke være forbudet, at lade sig bruge i Nodsfald til

nogen ærlig og reenlig Gjerning en halv Times Tid

eller derover, naar Rector det vil tilstede. Men det

skal aldeles være forbudet, at en Discipel skal, saa

længe Skolens Læretimer varer, gaae hen og skrive

Noget for en anden verdslig eller geistlig Mand, i hvem

han endogsaa er, om det ei kan gjores i en Par Timers

Tid, med mindre det er for ham selv og hans fattige

Medbroder i Skolen, og Noget, som angaaer fælles Stu-

deringer; dog skal hermed ikke være forbuden, at en

Discipel maa tale med Nogen, som forlanger del, eller

imellemstunder, ligesom -iians Omstændigheder ud-

kræver det, gaae til den paa Gaarden, som han kan

nyde noget Godt af, eller har Noget i Forvaring hos,

naar det ikkuns skeer uden deres Mistanke, som have

Opsigt med Skolen, og de ikke gaaer til Andre end til

ærlige Folk i et lovligt Ærende, og Disciplen ikke bliver

borte, ham. selv til Hinder og andre af hans Orden til

.ondt Exempel. — 27) Lærerne samtlig skal bære Om-

sorg for, at hverken Andre gjore Disciplene eller den

ene Discipel gj(5r den anden nogen Overlast, Skade,

Fortræd eller Afbræk i nogen Maade; ikke heller skal

Disciplene tilstedes al handle med Noget for Penge,

som Vare, Klæder, Boger eller andel. Saa skal og

Enhver beholde og selv bruge det han har faaet af

I
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hans Forældre, og bragt hjemme fra, og ingenlunde 1743.

forhandle og fortuske det, som er hans eget, hvorfore 3. Mni.

enhver Discipel skal vise sin Lærere, hvad han eier af

Klæder og Andet, naar han kommer til Skolen, da der-

over skal gjores en Fortegnelse, hvorefter samme Sager

skal eftersees, naar Disciplene tager bort og Sommer-

ferierne begynde, da det, som er bleven bortsolgt eller

bortvexlet, skal indkaldes igjen, og hver tage det med

sig, som han havde enlen af Vor kongelig Naade, eller

han fra Forældrenes eller Formyndernes Haand eier;

men vil en Discipel, der haver Noget at miste, godvillig

give den Fattigere Noget, da maa den, som det tilbydes,

tage derimod; vil og den Ene give den Anden Noget

af oprigtig Kjærhghed, da kan saadanL tillades, dog at

Lærerne derom ere vidende og paa Forældrenes Vegne

give deres Samtykke dertil. — 528) Skolernes Lærere;

og især Rector, bcir være berettiget til at undersoge

iblandt sine Disciple, naar han finder det for godt, hvis

Sager de have med at fare, og ifald han finder noget

skadeligt eller forbudet hos dem, og især letfærdige

og forargelige Boger, Skrifter og Papirer, da sig samme

at bemægtige, og dermed efter Ret, Billighed og For-

stand at omgaaes; bliver ellers Noget borte fra en Di-

scipel, da skal derom inquireres af Rectore med al

Omhyggelighed iblandt hans Underhavende. — 29) Di-

sciplenes Obhgationer, Forskrivelser og Forpligtelser i

Penge-Sager skulle, uden Rectoris Videnskab og Sam-

tykke intet gjelde, med mindre Forældre eller rette

Formyndere ville selv være fornoiede dermed, efter at

de ere bleven dem ret vilterhg gjorde, og de ved deres

Paalegning have vedtaget derfor til Vedkommende at

være ansvarhg. Saa maa ei heller nogen Discipel selv

og paa egen Haand indlade sig i Proces, men holde sig

til Rector og Forældrene, ifald han mener sig fornær-

met. — 30) Skulde Nogen af de latinske Skolers Disci-

ple hjemme i Forældrenes Huse saa grovehg have

forseet sig, at det ei kan eragtes at være nok, at de"

is,
. 29
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1743. derfor revvses med Forældrenes Haand , da skal de

3. Mai. være Skolens Disciplin undergivne, saafremt do ellers

'^^^^^^^
af egen Forslands og Lydigheds Drift sig dertil vil be-

qvemme, men de maae ikke imod dei'es Villie med

Magt dertil trækkes eller tvinges, og skal slige Disciple

med et aabeL Brev forvises Skolen, hvorudi skal gjores

bekjendt, hvorfor og hvorledes de ere komne derfra,

Men lader en Discipel sig befinde i en Misgjeming, som

enten maa afbedes ved Kirkens offentlige DiscipHn eller

bodes for til Thinge, da skal han ikke mere være en

Skolelem, uden han faaer Restitution af Os selv; dog

kan han forlange Testimonium Vitæ af sine Lærere,

hvilke og skal give ham del saaledes, som han det kan

have fortjent, hvorhos da skal meldes den Forseelse,

som han er funden udi, og hvorved han har foraarsagel,

at han ikke længere maa ansees som en Skolelem. —
31) Befindes en Discipel i grove Forseelser, saasom:

a) Ulydighed og Ladhed, sora ikkje slaaer til at rette;

b) Guds Ords Foragt og uchrislelig Tale imod Gud, Os,

den af Os beskikkede Ovrighed og sine .levnchristne;

c) Slagsmaal og Uforligelighed, efter at de eengang ere

advarede og eengang straffede; d) Hengivenhed til

Drukkenskab og vedvarende Uteerlighed; ej Horeri og

Losagtighed; f) Logn og Bagtale samt Skandskrifter og

Breve, hvorved Nogens gode Navn og Bygle kunde

lide; g) Tyveri og formastelig Skjodesloshed med al

omgaaes de Ting, som letlehgen kunde for\^olde stor

Skade, og andre grove Laster, som ikke maa eller bor

gaae hen uden at bhve offentlig afstraffet, da skal han

udslodes af Skolen, og være phgtig at erstatte til Skolen

det tilbage, som hans Skolegang haver kostet. Er Di-

sciplen, som Sligt bliver overbeviist, over sine 18 Aar,

da skal han uden Testimonio af Skolen bortjages, og

derforuden, ifolge denne Anordnings 24'** Articul, efter

Sagens Beskaffenhed , være den verdshge Ovrigheds

Dom til videre Strafs Lidelse underkastet. — 32) An-

* falder en Skole- Discipel Nogen med Hug eller Slag i
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Morke, eller paa sin Leie, brækker Dcire op, for at ud- 1743.,

forme en Mand med Pryglen. Pidsken, eller gjor anden 3. Mai.

Overlast i nogen Maadc, hvad heller det er imod hans

Meddisciple, eller" Andre paa Bispegaarden værende,

eller Fremmede og Reisepde, endskjondt han kan mene

sig at være opirret dertil ved nogen Uret, som hannem

knnde være skeel, da skal han have forbrudt Skolen,

og staae siden under Tiltale for den verdslige Ovrighed.

Finder nogen af Bispens eller Oeconomi Folk en eller

anden Discipel udi slige Ugudeligheder, da skal han

være pligtig det strax for Superintendenten eller Rector

at angive, hvis ban ikke selv, naar det bliver aaben-

baret, vil være haard Straf underkastet. — 33) For-

seelser og Seenfærdighed i Studeringer skal Lærerne

langt heller soge at faae med Raad, Ord, Formaninger

og bevægelige Forestillinger, end med Hug og Slag

rettede, med mindre en Discipel i sin Ladhed from-

turer, besynderlig om. han endda ikke er atten Aar

gammel, hvorhos dog alle Slag i Hovedet og med Ferler

skal aldeles være forbudet; ligesom og Dumhed i For-

standen, som kommer af Mangel paa Naturens Gaver,

aldeles ikke maa eller ékal stralFés med Hug; men er

der intet med saadan En at udrette ved Lærernes Flid

og Gaver i al lære fra sig, da skal den Discipel sendes

bort fra Skolen, efter at det er saaledes bleven fors(3gt

med hans Studeringer, og han ingen mærkelig Frem-

gang haver gjort i trende Aar, at regne fra den Tid,

han forsi kom ind iblandt Disciplenes Tal, blandt hvilke

ikke Nogen lettelig maa findes, der ikke kan absolvere

sine Skole -Studia paa 7 Aars Tid, eller inden hans

Alders 2;3*' Aar, hvorefter saadan en Unem, der b5r

gribe til noget Lettere, for dermed i sin Tid at tjene

Publico, af Rectore skal gives Testimonium om hans

Forhold i hans Skoletjd, og derudi meldes, at han

hverken haver forlobet Skolen, eller er kommen derfra

for nogen hans Udyds Skyld. — 34) Skeer der noget

Strafværdigt, saa at Ingen veed, hvem egentlig af Skolen

29*

r

i
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i 743. derudi haver Skyld, men der kunde haves rimelig For-

3- Mai. modning eller og Beviislighed , især ved hele Skolefor-

samlingens egen Tilslaaelse, eller Stiltiende , da skal

Rector bruge den Forsland, at faae de groveste i Gjer-

ningen og dem, der har været Hovedmænd derfor,

udscigte, og, enten dennem alene, eller alle, som derudi

have haft Deel, afstraffe. — 35) Forlader Nogen Skolen -

modvilhg, fordi han kjedes ved Skolcgangstiden og

tragter ei efter at opnaae det Maal, som Skoledisciple

i deres Studeringer er foresat, da skal han være be-

tænkt paa, at gjcire Skolens Oeconomo Fyldest for hvis

hans Skolegang haver kostet, baade med Underholdning

og Underviisning
,
og skulle Ovrigheden i det Syssel,

hvor' saadan Person haver, eller siden kommer til Mid-

ler, forskafle Os hans Penge igjen af samme Midler,

hvorudi Ingen skal kumie dispensere udeu Vi selv, saa-

som det er Vores Naade og Bekostning, som bliver

forspildt og misbrugt af saadanne uregjerlige unge

Mennesker, som dog skulle opdrages ved dette Bene-

ficium til at være Anforere og Veivisere i sin Tid for
I

Andre, til timelig og evig Lyksalighed; men Superinten-

denten skulle give Attest efter Skolebogerne, hvor længe

saadan En har gaaet i Skole, at Betalingen derefter kan

indkræves. •-— 36) Den hidindtil ved de latinske Skoler paa

Vort Land Island indforte Skik, at Superintendenten og

Rector, naar nogen Discipel er bleven befunden paa en

grov Maade, ved Tyveri, Leiermaal eller andet deslige at

have forseet sig, og derved forbrudt Skolens Beneficia,

have paalagt saadan en Discipel at udstaae nogle Slag

af Riis paa Kroppen, som hannem af Rectore, Gollega

og. een eller flere Disciple af hver Classe skulle gives,

samt at vedblive Skolen eet Aar længere, end han

ellers skulde, hvorved han, efter at have udstaaet den

Straf, er bleven restitueret til sin forrige Ret til Skole-

gang og Beneficia at nyde, hvilken Skik er indfort under

Navn afSkole-Ret, skal efterdags være aldeles afskaffet, saa
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Ingen maa underslaae sig al restituere nogen. Skole- 1743.

person til geistlig Orden, Stand og Frihed igjen, men 3. Mai.

den, som ^il restitueres, skal soge- det ved allerund.

Memorial til Os selv, og lade lians Attester og Beviis,

at han siden, efter at saadan hans Forseelse er begaaet

og bleven aabenbar, haver forbedret sig, fcilge dermed,

da han kan vente at blive restitueret imod saadan Mulkts

Erlæggelse, som Vi allern. finde for godt at dictere. —
37) De boghge Ovelser, Studeringer og Lærdom, til

hvis Fremme og Befordring de latinske Skoler paa Vort

Land Island ere stiftede, skal for Lærerne og de Lærende

være følgende: a) Notitia linguæ utriusque, Laiinæ et

Græcæ, hvilke- begge Spr^g skal saaledes traderes

Ungdommen i begge latinske Skoler i Island, at de
r

kunde betjene sig af de udi det latinske Sprog skrevne

Boger til Forn(5denhed, saa at de skal kunne forstaae

og oversætte ordinair Latin i historiske, moralske og

andre (heologiske BSger, saa og skrive og tale det sine

vitiisy og skal Disciplene i Rectoris og de overste i

Conrecloris Lectie betimelig (ilholdes og anfcires til

Oveise i at tale Latin. Novum Testamentum Græcum

skal de kunne analysere forend de erholde Dimission,

til hvilken Ende dennem med Flid skal traderes de

Præcepla, som til den Ende blive befalede at indfdres

og bruges i Skolerne, b) I Theologien skal der Ira-

deres det Compendium, som til den Ende bliver intro-

duceret i alle andre Skoler i Danmark og Norge, saavel

in Theologia Thetica som Catechetica og Morali, hvor-

hos ikke alene skal agtes derpaa, at en Discipel ex

Memoria kunde recitere verbotenus noget deraf, men

det skal ved Udtydning erfares, om Disciplene hayer

fattet Meningen deraf. Hertil skal og henfores Studium

biblicum som det fornemste og mest fornodne, hvilken

Oveise hver Morgen og Aften skal holdes, saa at Rector

hver Gang i alle Disciples Paahor kortelig igjennem-

gaaer eet Gapitel, gjor derover en fyndig Forklaring og

Anviisning til Analogiam, Usum og Praxin Fidei &Pie-
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1743. latis, hvorpaa nu een, nu anden Discipel kunde ad-

3. Mai. sporges, hvad han deraf havde fattet, og hvorledes del

kunde fores til Nytte. Derhos skal Disciplene og lil-

holdes, al de skrive det Nodvendigste af det som bliver

lærtj hvilket udi Skoleferier flittig af dem bcir repeteres.

Superintendentens Pligt skal fornemmelig være, at have

Indseende med Lærernes Methode i denne Institution,

saavel som og overalt med det, som Ungdommen baade

publice og privatim læres i de latinske Skoler. Næst

Bibelen og Theologien ad Formam Systematis,- kan

Joh. Arndii sande Ghristendom læses og tracteres

hver Aften i disse Skoler, paa Islandsk, Dansk

eller Latin, eftersom Exeinplarier deraf kan haves,

med de nødvendige Erindringer imod alle Præju-

dicia og falske Opinioner om Bogen og dens Indhold;

c) af philosophiske Videnskaber skal dennem læres

saa meget, at de ikke ere aldeles uvidende i Logica,

Morali og Philosophiæ naturalis Principiis communissimis,

og at de ei uden nogenledes Kundskab derom komme

ud fra Skolen; dog overlades det til Lærerens Skjon-

somhed , hvorvidt han kan bringe det i saadanne Di-

scipliner med Enhver, eftersom han fornemmer, at En-

hver det at fatte er beqvem. Det samme skal og være

sagt om Rudimentis linguæ Hebreæ, poetiske Exercitier

i det latinske Sprog, udi Oratorien, med Brevskriven,

Ordine et Stylo concinno i Modersmaal, eller andet, som

behcives og lader sig bedst gjore. Til hvilken Ende Læ-

' rerne skulle være vel grundede i deres eget Sprog, saa at

de kan anfore Disciplene til at skrive deres egetMaal uden

Beblandelse af andre Sprog, eller gemene Ord og Tåle-

maader, men i en reen, tydelig og forstaaelig Sliil, som

let falder i dens Begreb, som den h6rer og læser,

uden mbrke eller opskruede Talemaader eller anden

unyttig Prydelse. Saa skal og Lærerne beflitte sig paa,

at de selv vel forstaae det danske Sprog, og til den Ende
' flittig læse de i samme Sprog skrevne gode rene tbeo-

logiske og historiske Boger, saa at de kan give Disci-
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plene god Anviisning, hvorledes de udiTylen og Skriven, 1743.

hvor de det behovCj i del danske Sprog efter dels 3. Mai.

Egenskab bedst og rettest kunne forklare sig og give
'^'^'^^^

deres Mening tilkjende. — Til den Ende skal Disciplene

undertiden gives Themata udi del danske Sprog, for

samme paa Latin at oversætlej undertiden Themata udi

det latinske Sprog, for samme paa Dansk at oversætte,

ligeledes latinske Themata paa Islandsk og islandske

paa Latin igjen at oversætte, hvilket alt Rector især

bor vide og forstaae, for Enhver, éom sig herudi skal

bve, at kunne rette og forbedre. — d) af Mathematiquen

skal i det ringeste læres Noget i Regnekonsten , i det

mindste de 4 Species i hele og brudne Tal, og i Vocal-

Musiquen saa meget, at de kan <ive og forfremme sig

selv der udi ved forefaldende Leilighed. — e) hvad som

af Lærerne dicteres til Oversættelse og Stiil at compo-

nere, skal indeholde en nyttig Materie og derpaa med
Flid studeres, men ikke tages af en latinsk Auctor^ som

Disciplene kan komme til udskrive, dem selv til Skade.

Medens Disciplene componere maa Lærerne ei uden

hdinodvendig Ærende gaae ud af Skolen, paa det at

ved deres Nærværelse al Uorden maa forebygges. Idet

mindste skal altid een af Lærerne være tilstede. Hvad

iSvrigt hver Tid og Timer om Dagen i Skolen af Foranfcirte

skal læres og tracteres, samt hvorudi enhver Lærer

skal undervise efter sin Glasses Maa! og Capacitet især,

Sligt haver Superintendenten al overlægge med Lærerne.

Overall skal Disciplene læres en ret Pronunciation i al

Læsning og Tale, baade i Henseende til Bogstaver,

Stavelser og Qvantiteten, som Prosodien med sig forer,

'

paa det at en Discipel ikke i denne Post, som hidindtil

erfares at være skeet, skulde gjore sig latterlig. — 38)

De Rciger og Materier, som bruges og anvendes i alle

Skoleforretninaer. skal være de samme Præcepta, som

allerede ere eller herefter blive anordnede i andre

Skoler i Vore Riger Danmark og Norge. — 39) Disci-

plene skal og gives en nogenledes god Forsmag af Hi-
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1743. storia Universaii og Palriæ, hvorved ikke alene for-

3. Mai. staaes den Islandske og Norske, men og den Danske
""^

Historie, tillige med et ret Begreb af Politiquen og Jure

- publico universali, hvor Jura Majestatis blive afhandlede.

— 40) Saasnart de Skole-Præcepla, som udi de andre

Skoler udi Danmark og Norge skal være almindelige,

til Island blive oversendte, maa ingen andre eller

Qere Præcepta der i de latinske Skoler bruges, og

haver Superintendenten at besorge, at disse Præcepta

til sin Tid med andre nyttige Skoleboger blive af Oeco-

nomo forskrevne og til de fattigste Disciple for slet

Intet, til dem, som have Formue at kjobe dem, for det

samme, som de have kostet, uden Prisens Forhoielse,

uddeelte, dog at de, som betale halv Skolebekostning,

ikkun betale den halve Deel af Dogernes Yærdie. Bo-

gerne §kal være planerede, at der kan skrives Islandsk

eller andre Ord og Talemaader hos, og skal Lærerne

ikke plages og forhindres fra Studeringerne med at

skrive Lectie- og Phrase-Boger, som dog siden kunde

findes at være urigtige. Forbemeldie Præcepta skal

ligeledes af alle dennem, som have Andre under privat

Information, bruges, og saavel derefter, som udi for-

skrevne Videnskaber deres Underviisning indrettes. —
41) Saadanne trykte Boger kan Disciplene selv lade

igjennemskyde med rene Blade, for at skrive Versioner

og Forklaringer derpaa, som denncm skal dicteres, at

de kunde komme overeens; og skal det Papiir, som

Skolen efter gammel Skik er forundt og dertil bruges,

da Skolens Oeconomus skal være betænkt paa, at. give

• saa meget Papiir til Skolen, som behcives, paa det

Skolen ikke for Mangel deraf skal lide nogen Ophold i

sine Agendis. — 42) Det gjores ikke fornåden, al Di-

sciplene just skal lære Alling og hverl Ord udenad,

som en Skole- eller Lectie-Bog indeholder, men det er

nok at de lære det deraf, som er Grunden, hvoraf det

ovrige forstaaes, da det bvrige kan bruges som en

Commentarius og Forklaring over det, som udenad maa
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læres. — 43) Alle Boger som gives Disciplene til Skole- 1743.

brug under Hænder, skal holdes rene og ubeskadigede, 3- Mai.

og intet unddvendigl, letfærdigt' eller unyttigt derudi

skrives, tegnes eller læszges. Skulle Rector eller Gol-

lega komme over, at sligt er skeet, da skal den, som

det haver gjort, derfor alvorligen og med Eftertryk -

straffes. En Discipel maa ei sælge sine Lectié- og Skole-

bøger, som hannem ere givne for Intet paa Skolens

Bekostning, til nogen Ånden, men beholde dem selv

til videre, at ove sig udi det, som han .af samme er

bleven underviist om. — 44) Med Bon og Lovsang i

Domkirken og Skolen skal samme Orden og Skik gjelde

efterdags som hidindtil, dog saa, al Disciplene af den

øverste Classe efter deres Sæde skal læse et Capitel

af Bibelen, og derhos synge, efter Sædvane, hver sin

Uge. Lærerne skal altid derhos være tilstede, og hver-

ken blive nogensinde aldeles derfra, eller forsomme at

komme der i Tide uden lovlig Forfald. Der skal og

ingen Morgen eller Aften gaa forbi, uden Bøn i Skolen,

saalænge Disciplene ere samlede, som skulle begynde

og slutte deres Arbeide og Studeringer med Bon, som

bor skee med sand og alvorlig Andagt og Eftertanke,

dog alletider paa Islandsk, og ikke paa Latin; men /

Bonnens Form skal være den samme, og skal der til-

lige bedes for Os og Vort kongelige Huus, Kirken og

Politien, samt fælles Fred og Bedste, hvortil udvælges

de fyndigste Psalmer at synge. Bonnen kan altid slut-

tes med Fadervor, og Velsignelsen, som skal læses af

hver Discipel efter enhvers Orden og Sæde, midt paa

Skolegulvet, imellem begge dasser, saa al hver haver

sin Dag at læse Bonnen i Skolen. — 45) De som have

den bedste Stemme af Disciplene og have lært noget

i Musiquen, skal forestaae Sangen i den offentlige Guds-

tjeneste naar pg saa ofte den forretles, ligeledes og

ved Bornedaab, Bryllupsfærd og Liigbegjængelse, under

Domkirkepræstens samt Recioris Opsyn og Directiou.

Med Kirkens Ornamenter og andre Ting, saavel som de
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1743. almindelige Boger, som bruges i Lovsang og Gudé-

3. Mai. tjeneste, skal ingen Discipel have al bestille, Lysene

alene undtagen, som der maa brænde om Vinter-Afte-

ner. Del ovrige Kirken angaaende skal forrettes og

iagttages af en anden Person, som dertil af I^irkevær-

' geti beskikkes. — 46) Hvad Skolebetjenteres og Skole-

borns ved'beeee Domkirker i Island nbdvendise Væ-

reiser og Underholdningsmaade. med Fode, Klæder,

Ljiis, Reenlighed og Varme, med videre, samt Oecono-

mum angaaer, da skal derom nærmere med Vedkom-

inendé confereres, og Os siden allerund. refereres til

videre allern. Foranstaltning; men imidlertid skal med

alt dette saaledes forholdes, som baade i Henseende

til Lærerne og Disciplene bedst og forsvarligt eragtes,

saa at al Aarsag til Klage bliver forebygget
,
og Vores

ved denne. Anordning havende allern. Villie og Hensigt

kan sættes i Værk og efterkommes. Til alt dette at

bekoste skal, ligesom fra Reformationens Tid og hver

Skoles Stiftelse hidindtil skeet er, indtil herom gjorcnde

nærmere allern. Foranstaltning og special Anordning,

Bispestolernes Indkomster, Formue, samt Afgiften af deres

Eiendomme, forsaavidt behOves, anvendes og bruges. —
47] Skolens ordinaire Spisetimer skal herefter være de

samme som hidindtil
,

nemlig paa de hellige Dage om

Eftermiddagen efter Prædiken, men paa de andre Dage

,
efter Lovsange i Kirken Morgen og Aften. Alle Disciple

af Skolen skal tage deres Fiide paa eet Sted, og deres

Lærere nyde den samme Kost som de, og spise tillige-

med dem, for at have Opsigt med deres Underhavende,

og med det samme tage Anledning til at lære flem

Skikkelighed over Borde, fore nyttige og fornuftige Sam-

taler, om hvis der maatte læses, eller fortælles af nyt-

tige Materier, og nogen Værdie, nu paa Islandsk, nu

paa Latin og Dansk, og kan til den Ende et Compen-

dium Historiæ ecclesiasticæ aut universalis af en Di-

scipel forelæses, hvoraf Anledning til en nyttig Samtale

bor tages. Derhos skal alletider enhver Discipel til-
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iadés cil bede Læreren om videre Forklaring over den 1743.

forebragte Materie, for at bekomme des klarere Begreb 3. Mai.

om Tingen. Herhos skal al Bagtalelse og Letfærdighed

i Ord og Tale, saavel som i al anden Omgang, Fagter^

Lader og Gebærder ganske være udeliikt. Saa skål

der og læses til bg fra Bords hver Dag af en Discipel,

og det i den Orden, som de f'olge paa hinanden, ind-

til de alle have læst, da den fdrste igjen begynder, og

det hver anden Dag paa Latin og Islandsk, og gaaes

saa fra Borde, efter at denne Sang: «Vi takke Dig; o
_

- I

Gud, vor Fader kjære &c.» oversftt paa Islandsk, er til-

sidst afsungen, og disse Ord: «Conserva, Domine, Reli-

gionem, Regnum, Regem &c., Ecclesiam, Politiam et

Scholam, ut piam &c.» ere aflæste, hvorpaa Skolen gaaer

i sin Orden med Lærerne til Andet, som da staaer dem

fore at betænke og gj(3re.— 48) Hver Classe skal have

sit Bord at spise ved, med Bænke at sidde paa, saa

skal dennem og gives Borddug med Trætalerkener og

Skeer, som alletider maa ujcires rene, desligeste skikke-
I

lige Drikkekar af Træ eller Tin, og maa det være alle

skikkelige Folk, især alle Fremmede tilladt, at gaae ind

i Spisestuen, medens Skolen spiser. — 49) Saa længe

de paa Friskolen indtagne Disciple ere friske, skal de

alle spise i deres sædvanlige Spisestue, og Ingen, enten

af Oeconomo eller hans Folk, gives eller tilbæres nogen

Mad udenfor Skolen; saa maa de og ikke sove hos nogen

Anden paa Bispegaarden, end hos deres Skolebrodre og

i deres Sovestue, saalænge Sygdom det ikke forbyder,

da i saa Fald ingen Discipel skal paalægges at opvarte

de Syge, eller vaage over dem, med mindre En, uden

at blive hindret derved fra sine Studeringer og ordi-

naire Skolegang, selv vil og kan gjore del. Men Oeco-
nomus for Skolen skal bescirge, at saadanne syge Di-

sciple blive opvartede af hans Tyende eller de Piger,

som egenthg skal holdes til at holde Skolen reen, tvætte,

rede Senge, og at sye paa et eller andet Stykke Klæde,

som der behiives. — 50) Lærerne, især Rectores, skulle
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1743. uden al Partiskhed referere til Superintendenten hver

3. IMai. (jerde Uge, hvorledes del staaer til i Skolen med Stude-

ringer, Levemaade og Traktement, som Enhver nyder,

saa skal; han og tillige overlevere Superintendenten

Disciplenes Compositioner til Revision, og paa det at

Superintendenten saa meget desto bedre kunde blive

overbeviisl om Skolens Tilstand, og holde saavel Do-

centes som Discenles i bestandig Flid, skal han hver 14

Dage selv besoge Skolen og examinere, hvad Profectus

der gjores, især i Theologien. Skulde han ved andre

Embeds -Forfald være forhindret, da skal Domkirkens

Pj'æst forrette det i hans Sted, og give Superintendenten

Efterretning derom, efter sin Samvittighed. — 51) Ingen,

uden Skolens rette Inspectores, Beljentere og Lemmer,

skal tilstedes at gaae .ind i Skolen, uden Superinten-

dentens eller Rectoris, og i hans Fraværelse Gollegæ,

Lov og Minde, det maatte være hvad Tid det være vil,

saalænge Lectionerne vare og der ikke ferieres. Gjor

Nogen trodselig herimod, skal han betale som for Huus-

fred. Men skulde Nogen være kommen derind, uden

given Lov, og ville ikke strax, naar det bliver ham sagt,

gaae ud igjen, da maa Disciplene samle sig for at faae

ham bort, dog uden at-gjcire ham nogen Skade. —
52) Alt hvis forefindes af publique Dokumenter og Or-

donancer, Skolevæsenet angaaende, skal Rector Scholæ

samle og oversæite i det islandske Sprog, saavidt det

gj(5res fornoden, saa og lade det, som da harVimLegis

scholaslicæ, tvende Gange om Aaret (nemlig naar Skolen

sættes og ophæves) oflentlig for den hele Skole-Forsamling

tydelig oplæse, at Enhver kan vide hvad derefter er at

lage i Agt, ^g skal saadanne Ordonnances forvares ved

andre Skoleboger, og forevises Vedkommende efter Be-

gjæring, men Originaler og Gjenparter deraf, saavel

som denne Vores allerh. Anordning, skal henlægges i

Amtskisten saavel som i begge Stiftskister. — 53) Den

ordinaire Skolegangstid i Island skal være herefter fra
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Mikkelsdag til Mariæ Besdgelsesdag^ da Disciplene kan 1743.

gives Lov af Skolen, for al være Forældre og Paa- 3. Mai.

rorende behjælpelige i deres Avling og anden fornoden,

dog reenlig og ærlig Gjerning, siden de nodvendig,

efter Landets Beskaffenhed, maa vænne sig dertil nogen

Tid af Aaret, for i Fremtiden at kunne skikke sig der-

udi efter Landets Leihghed; men al den Tid, som de

kan faa tilovers og være forskaanede -udi for Arbeide,

skal de eftertænke og igjenlage det de have lært i Skolen,

og af yderste Formue stræbe efter, at de heller lægger

noget til deres Skole-Studeringer, end at de noget deraf

skulle glemme; lil livilken Ende Forældre- og Formyn-

dere skulle, saavidt deres Nærings og Husets Omstæn-

digheder kan taale, skaane dem, det bedste de kan,

• for lange Reiser og andet, som dennem kan være til

Hinder i deres privat Oveise. Saa skal og Disciplene,

naar Feriæ ere til Ende, ved deres Tilbagekomst til

Skolen, vise deres Lærere Prciver, især in Bibhcis, Theo-

logia dogmatica og Gatechismo, at deraf kan sees, at

de, efterdi de dog ikke med saa haardt eller jævnligt

Arbeide bebyrdes, have anvendt endeel af den Tid,

i hvilken ferieret er, paa deres Studeringer, hvorom de,

forend de gaae fra Skolen, skal consulere deres Lærere.

Komme de tilbage, og, endskjdndt de have haft nogen

Tid tilovers, ikke have nogen slig Pr5ve paa deres

hjemme hos sig selv og uden for Skolen brugte nød-

vendige Flid og Omhyggelighed for deres Studeringer

med sig at forevise, da skal de som for Ulydighed af

deres Lærere straffes og ansees. — 54) Forudeii saa-

dant Specimen Industriæ privalæ in Studiis skal de

medbringe til hispector og Rector Scholæ tilforiadelig

Vidnesbyrd fra deres Sognepræst, om deres christelige

og gode Opforsel imedens de have været hjemme, saa

og at de imidlertid have flittig sogt Prædiken og Naa-

dens Midler, hvilk^^n Attest dem skal gives for Intet;

') Forandret ved Keskr. 25. April 1T49.
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4743. hvis de ellers befindes at have begaaet saadanne Laster

3. Mai. eller Forseelser, som Skolens Disciplin kunde afsone, og

det kan dem overbevises, at Sligt er skeet paa deres

Reiser, skal de lide derfor udi Skolen efter Rectoris vel

overlagte Godtbefindende. Derimod skulde dennem

nogen Uret ,eller Overlast uden deres Skyld og givne

Aarsag nogensfeds vederfares paa deres Reiser, da skal

det af Ovriglieden ansees som Yold og Kirkefredsbrode,

og skal den, der bor haandhæve Lov og Ret i det Herred,

hvor Shgt sig haver tildraget, forskaffe den forurettede

Discipel nbiagtig Satisfaction og Forsikkring, for hvis
i

hannem er af onde Mennesker tilfdiet, at han kan fort-

sætte sin Reise uden videre Hinder og Overlast. —
55) Efter at Skolens Ferier ere begyndte, skal Lærerne

ikke tage sig noget for, som er uanstændigt for deres

Embede og Person, hverken soge Gompagnier med

Fremmede eller Bispegaardens Folk med nogen Tids-

spilde, men de skulle da berede sig selv, det bedste de

kan, til Skolens forestaaende Exercitia, saa og imidler-

tid prædike to eller tre Gange, ikke letteligen blive

borte, naar den daglige Gudstjeneste i Kirken holdes, -

hvad heller der ferieres i Skolen eller ei. Under Præ-

diken, saavel som naar catechiseres, maa Disciplene ei

tillades at gaae ud af Kirken, med mindre de have

hbie Aarsag til at udbede sig saadan Lov. Især skal

Conrector eller Collega assistere Præsten med Sang,

og al læse i Bibelen. Ved aarlig paa Island indfal-

dende Landemode skulle "begge Lærere ved de la-

tinske Skoler, saafremt ikke Skolen paa den Tid er

sat, gaae Superintendenten tilhaande og vise sig tjenst-

agtige i hans Jurisdictione ecclesiaslica, men er Skolen :

paa den Tid sat, da skal de forblive ved det dennem

som Lærere i Skolen anfortroede Embede. — 56) Medens

Skoleferierne vare skal ingen Discipel nyde noget, i

hvor lidet det end er, af Vores kongelige Beneficier ved

Skolen, han maa i samme Tid ei indlade sig udi noget,

som henhorer til verdslige Sager, som at være Dreng
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og Skriver til Thiiige hos en Sysselmand; og skal om 1743.

saadanne Disciple forstanes Alt, hvis Loven og Forord- 3. Mai.

ninger ikke tilstede en Mand at forrette, der haver et

geistlig Embede. Men skulde der være. Leilighed for

saadan en Discipel, at han, i den Tid han er udenfor

Skolen og Ferierne vedvare, kunde fortjene Noget med

Skrivning eller andet oeconomisk Arbeide, hjemme hos

en verdslig Betjent, som var bekjendt for en guds-

frygtig, ædruelig, ærbar og fornuftig Mand, da skal

det ei være hannem formeent, sig af samme Leihg-

hed at betjene, dog at det skeer med deres Minde

og Videnskab , som over hannem haver at sige. —
57) Foruden ovenbemeldle Ferier kan og de latinske

Skoler feriere fra 23. Decembris til Hellig-Tre-Kongers-

Dag, saa og fra Onsdagen for Paaske- Hellige-Dage til

næste Onsdag igjen, item fra Lciverdagen for Pintse-

HelHge-Dage til næste Onsdag derefter; men i saadanne

Ferier skal de foretage • sig noget Godt at tænke paa,

hvortil Lærerne skal give dem et Pensum, eftersom

Skolens Studeringers Orden og Omstændigheder kan

udfordre, og skal det ikke tilstedes Disciplene i saa-

danne Ferier, besvnderlis i Juul. at reise lanat bort.

især naar Vinteren er stræng og Veiene ikke des

bedre. — 58) End maa Skolen have enten een heel

Dags eller to halve Dages Forlov om Ugen, paa en

Søgnedag, for at tage sig en scimmelig Motion og desto

bedre at lave sig til de i Ugen forestaaende Exercitia,

Ora Sdn- og Hellige-Dage skal de være frie for al Læs-

ning og Memorereix udenad, saa og Exercitiis Styli, og

derimod alene omgaaes med gudelige Sager, som Re-

ciiationer og Repetitioner af Prædiken, hvilken enten

skeer ved Præsten, eller i hans Overværeise, saa og

rned bibelske saml catechetiske Ovelser, som skal

drives hver Scindag
,

saalænge Skolegang holdes. —
59) Andre Ferier, Lov og Vacantzer, i de latinske Sko-

ler skal hermed ganske være afskaffede og forbudne,

og maa det ei være nogen Discipel, enten for sig.

/
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1743. flere eller alle, uden hditrængende Aarsag tilladt, Rec-

3. Mai. tor deroin at anmode. Saa bov ei heller Rector, enten

selv, eller for nogen Fremmeds Skyld, ihvor fornemme

han end maatte være, at forunde Disciplene Frihed

og Forlov af Skolen. Og skulde Nogen, enten han er

fremmed eller ikke, enten ubedet, eller dertil ved Di-

sciplenes Tryglea og Beden formaaet, soge at udvirke

dennem slig Frihed, da skal Rector og Superintenden-

ten tiltale ham som den, der vil forstyrre god Orden

og Skik, og han være pligtig for slig Overhæng, uden

at nyde sin Begjering fyldestgjort, at betale til Skolen

fire Rigsdaler. Men skulde det hænde sig, at der ind-

faldt en Liigbegjængelse eller fornemme Mænds Bryllup-

per paa Bispegaarden, imedens Skolen holdes, da kan

Rector med Superintendenten og Oeconomo overlægge,

hvorledes Skolen kan være der udenfor, og lide den

mindste Ophold gjorligt er og skee kan. — 60) Naar

en Discipel i dé udfordrende Sprog og Videnskaber,

eller i de fleste deraf, efter den 37. Arlicul, er bleven

nogenlunde færdig, men især in Theologicis og Bibli-

cis haver god Grund, da kan hån fra den latinske

Skole dimitteres, og haver Superintendenten noie ved

et Examen at udforske, om den, der skal dimitteres,

dette Maal i sine Studiis Jiaver opnaaet. — 61) Saadan

en Dimittendus skål og aflægge en Prciveprædiken, i

Superintendentens Overværelse, over en hannem af

Reclore given bibelske^ Text. Samme Prædiken bor

holdes paa Prædikestolen, ikke i Halvmdrke ved tændt,

men ved Dagens Lys. Den som holder saadan Prædi-

ken kan have en Kappe paa, medens han prædiker;

det skal og i hans Dimiss-Testimonio, som altid skal

gives paa Latin, meldes, at han for den offentlige For-

samUng, i Superintendentens Overværelse, saadan Di-

miss- Prædiken haver holdet. — 62) Alle saadanne

Testimonia, -som gives for at erklære nogen Discipel

for ret dimitteret fra en af de tvende paa Island væ-

rende latinske Skoler, skal tydelig melde om 'den Di-
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mitteredes Forhold, Flid, Nemme og Fremgangi, som

han i Levnet, Opforsel og Studeringer, haver*^viist og 3

ladet see, og bcir Enhvers Dimiss- Testimonium skrives

efter Enhvers Fortjeneste, saa at ei Alle gives deu

samme Beromnielse i lige Grad; saa skal og derudi

anfcires, hvor længe han haver været i Skolen, hvor

gammel han er, da han dimitteres, og til hvilken Slags

Studia han, efter de hanneni meddelte Naturens Gaver,

synes bedst at kunde tjene, om han ellers kunde nyde

og naae de til samme at fortsætte beharige Subsidia];

for hvilke saaledes meddelte Testimonia ei skal tages

Noget, men gives gratis, allerhelst til de Fattige, og det

paa Latin, som meldt er, med mindre Forældre, som

ei forstaaer det Sprog, ville forlange det i Modersmaal;

men Rector skal ikke være forbunden al give samme

Person andet latinsk Testimonium eller Dimiss til Uni-

versitetet, uden han derudi især vil foie Discipelen,

hvorfor ham bor gives en Kjendelse. Saadant Testi-

monium udstedes af Rectore, eller den, som i hans

Forfald Rectors- Embede forretter. Er ineen Rector, da

gives det af Gonreclore, eller Domkirkens Præst, og

som Recloris Testimonium bor være det eneste til-

strækkelig Beviis, sam en Diniissus om sin ganske

Opforsel, fra den Tid han i Skolen blev indlemmet og

til Men Tid, han derfra er dimitteret, kan have, saa

forbydes herved Disciplene at give hinanden Testimo-

nia, da de skal agtes uefterretlige
,

ugyldige og af

ganske ingen Kraft. — 63) Paa det at Rector ikke, ved

Dimiss-Testinionia at skrive, og erkyndige sig om hvad

der til hcirer, saavel som ved at overhore dennem, som
fra Skolen skulle dimitteres, naar det, med Superinten-

dentens Raad, findes for godt at skulle skee, ikke ofte

skal hindres fra hans andre Forretninger: saa skal

Disciples Dimission fra de latinske Skoler paa Island

ei skee uden een Gang om Aaret, nemlig imod den

Tid, naar Skolens Sommerferier nærme sig. — 64) Rec-

tor skal formane dennem, som fra Skolen dimitteres,

u. B, 30
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1743. til Alt det, som for denneiu godt og gavnligt være

3. Mn'u kan. give dennem de bedste Raad, hvorledes de kunne

forfremme deres Studeringer, og til den Ende sige den-

nem, hvad Boger de sig bor anskaffe, og hvorledes de

kunde fore sig samme til Nytte. Derimod bor de fra

Skolen Dimitterede, til hvad Stand og Embede de end

i Tiden maatte, ved Guds Forsyn, blive befordrede,

stedse vise al tilboHig Ærbcidighed imod deres forhen

i Skolen hafte Lærere, uden at bære noget lonligt Had

til dennem, udi den Tanke, at dennem i en eller an-

den Maade, da de udi Skolen vare under deres Tugt

og Opsyn, maatte være skeel for nær, hvorved den-

nem dog ei formenes, om de til dennem nogen ret-

mæssig Fordring eller Tiltale maatte have, da samme

paa lovlig Maade imod dennem at udfore, dog at det

skeer uden Had og Hevugjerrighed. — 65) De som ikke

i de paa Island værende latinske Skoler, men af andre,

have haft privat Underviisning, skulle alle, saa fremt

de ellers, som studerende Personer, paa nogen Maade

vil soge deres Lykke og Forfremmelse, naar de for-

mene_ at have opnaael det Maal, som i de offentlige

Skoler af dennem, som derfra dimitteres, udi Viden-

skaber og in Biblicis udfordres, af Rectore Scholæ udi

det Stift, hvor de henhøre og have hjemme, overh5res

og gjore en Proveprædiken. Naar dette er skeet, og

de af Rectore ere befundne dygtige, skal med dennem

paa samme Maade som forhen om dennem, som fra

Skolen dimitteres, forholdes, og dennem efter befundne

Dygtighed af Rectore meddeles Dimiss-Testimonimn, da

til Rector, for hans hafte Umage, kan gives een Rigs-

daler i Croner. — 66) Alle Dimiss-Teslimonia skal Ord

til andet indfores i en Bog, hvilken, ligesom andre

Skolens BSger og Papirer, skal henlægges til Forvaring,

paa det at Vedkommende, om Original- Testimonium

ved Hændelse maatte bortkomme, aitid deraf kan faae

l igtig Gjenpart under Superintendentens Haand, hvilken^

uden Vederlag og Skriverpenge, skal gives til den,
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soui samme maatte behove og . forlange, og være for 1743.

Vedkommende af samme Kraft og Gyldighed, som Ori- 3. Mai.

ginalen selv. Saa skal og SuperinlendenLen holde en

anden Bog. hvorudi af hannem alle deres Navne, som

i hans Tid fra Skolen ere dimitterede, skal være op-

tegnede og ved hvers Navn anfores, under hvad Dato

Testimonium er udstædet, samt at det hannem under

Rectoris Haand og Signet er foreviist. — 67) Den som

har faaet Dimiss - Testimonium , skal sirax forevise det

hans Superintendent, med mundthg eller skriftlig Be-

gjering, at maa undei- nogen retsindig , erfaren og

skikkelig Præstemands Opsjun og Anforsel begynde at

bve sig med Prædiken , Gatechiseren og andre Embe-

des-Forretninger, og slrax, som en Studiosus Theologiæ

el bonarum Artium, præparere sig til det Embede,

hvortil han ved sin Skolegang er gjort beqyem. Men

saa længe en Dimissus ikke foreviser en Præst skriftlig

Veniam concionandi fra Superintendenten, skal hannem

ikke tillades at gaae paa nogen Prædikestol, der at

tale for en offentlig Forsamhng. Ei heller skal Nogen,

endskjondt han fra et Stiftes latinske Skole haver faaet

Dimiss- Testimonium og Tilladelse at prædike i samme
Stift, have Frihed offentlig at prædike nogensteds i det

andet Stift, med mindre han forst og forud for Provst

og Præst i det andet Stift, under hvis Inspection han

sig i Prædiken vil Ove, haver foreviist sit Dimiss-Te-

stimonium, og af det andet Stiftes Superintendent, efter

at han af hannem paa ny er overhcirl og examineret,

haver faaet Tilladelse der at prædike. Vil den Dimit-

terede ei underkaste sig saadan Examen, da skal saa-

dan hans Forhold ansees som Trodsighed og Tegn til

Uduelighed i hans Studering, og siden indberettes til

Stiftbefalingsmanden, at han ei skal forhjelpe saadan

En til noget Embede, forend han haver viist sig villig

til, naar det hannem bliver forelagt, at overhores af

Superintendenten, eller hvem Superintendenten derti!

paa sine Vegne beskikker, og derhos beviser, at han

30*
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<743. ved slig Exanien haver aflagt tilstrækkelige Prover om
3. Mai. sin Duelighed. — 68) Superintendenterne skal, hver

T"^^ for sit Stift, efter Vores under 10. Mai 1737 givne

allern. Befaling, aarlig til Vores Amtmand paa Island

indsende sin Underretning otn hver Discipels, som i det

Aar fra Skolen bliver dimitteret, hans Sinds Tilbiiielig-

hed, saavidt mærkes kan, hans Opforsel, og hvadMaal

han i sine Studeringer haver opnaael. — 69) Paa del

og til Skolerne efterhaanden kunde samles Boger, der

kunde være baade Lærere og Disciplene til Nytte, saa

skal dertil Fcjlgende være en liden Hjelp: a) Naar No-

gen af Os allern. bliver kaldet til Superintendent, saa

og naar enten Rector, Gonrector eller Pastor cathedra-

lis, blive befordrede fil et bedre Kald, skal de forære

en eller flere nyttige og vel brugelige Boger til Skolen

og dens Betjenteres Brug, og skal over ^mwmQ Boger

forfattes en Fortegnelse eller Gatalogus, i en til den

Ende indrettet Bog, som skal forvares ved Skolen,

hvilken hver Rector, udi Superintendentens Overvæ-

relse, haver til sin Eftermand udi Embedet at over-

levere og for Bogerne at gjore Rigtighed. Bliver en

Præst ordineret til et middelmaadigt Kald i Island, da

skal han erlægge \ Rdl. i Croner til Skolen i det

Stift, hvor han ordineres, og skal de, som komme til

et bedre, indtil et af de bedste Kald, hgeledes betale

2 Rdl. i Croner; haver og nogen Bemidlet nydtUnder-

viisning og Opdragelse ved de offentlige latinske Sko-

ler, da skal en for saavidt formuende Discipel, at han

enten for den hele eller halve Deel haver betalt sin

Underviisning, Kost og Pleie, endskjcindt han derfor

haver betalt, naar han bliver dimitteret, til samme

Brug, som en Kjendelse og til et Taknemmeligheds

Tegn, erlægge en Grondaler. Det samme kan og for

langes af hver, som haver haft privat Underviisning.

naai- han indfinder sig hos Rector, af hannem at over-

hores. Skulde Nogen, som heelt udbetaler sin Skole-

gang og Kost, vorde sindet at ville, fcirend han bliver
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dimitteret, forlade Skolen, da skal det staae hannem 1743.

frit for, naar han til Skolen og til samme Brug erlæg- 3- ^^ai-

ger % Rdl. Croner. uden hvis Erlæggelse Rector ikke

skal give ham noget Testimonium Vitæ, som skal være

ham et Beviis, at han ikke, formedelst nogen Udyd

eller grov Last, haver været nod til at forlade Skolen,
-

eller den or bleven forviist. — b) Gj(3r en anseelig

og formuende Mand Bryllup paa Bispegåarden, og nogle

af Skolen have Opvartning a parte derved, da skal

Rector derfor, til Skolens Bedste, af Brudeparret oppe-

bære 2 Rdl. — Ligeledes skal og til Skolen erlægges 2

Rdl, naar en fornemme Mands Liig der bliver begra-

vet, og Nogen af Skolen derved have Opvartning. —
c) Begaaes hjemme paa Rispe -Stolen nogen saa grov

Forseelse, og samme er saa bekjendt. at Disciplene

deraf iettelig kunde tage Forargelse, især naar slig

Forseelse af Skoletjenere_ begaaes. da haver Superin-

tendenten Magt til, naar han dertil haver skjellig Aar-

sag, at tilkjende dennem, som saaledes have været

Disciplene til ondt Exempel, til Skolen at ei-lægge en

vis Pengestraf, hvilket og ved Præstemodet og Consi

storii- Retten skal iagttages, om Sagen der skulde ind-

komme. — d) Af hver Bog, som bhver trykt i Hole-

Domkirkes Bogtrykkerie, skal 4 indbundne Exemplarier

uden Betaling leveres til hver Skole i Island, eller saa

meget i Penge, som hvert Exemplar sælges for ind-

bundet. Ville ellers Nogen give Penge eller Penges

Værd til Skolen, uden Recloris Vidende, da skal den

Skolediscipel, eller Anden, som saadan Gave haver

imodtaget, strax for Rector gjore det bekjendt, at saa-

dan Gave til Skolen er annammet, og naar det erfares,

hvortil og hvorledes Giveren vil have samme Gave an-

vendt, da skal Giverens Villie derudinden efterleves,

og Gaven derefter anvendes. Dolger Nogen saadan

Gave, da er del Tyverie. — 70) Alt det, som saaledes

tilfalder Skolen, enten ved Boder eller Foraeringer, skal,

\
uden ringeste Erlæggelse deraf til dem, som samme

1
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4743. oppebære, saaledes anvendes, at Rector, efter Superin-

"^C^ tendentens Raad , for de oppebaarne Peneo eller Pen-
3. Mai. *

ges Værd anskaffer de for Skolen mest nødvendige og

især theologiske Boger, over hvilke, tillige med andre

Boger, som til Skolen foræres, Rector skal have In-

spection, og derover holde rigtig Calalogum, Vedkom-

mende til Efterretning. Hvorefter alle og enhver Ved-

kommende, saaledes som foreskrevet er, sig allerund.

haver at rette og forholde, ei gjorendes herudinden

Hinder eller Forfang i nogen Maade, under Vor Hyldest

og Naade. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores

kongehg Resident'sstadKjobenhafn den 3. Maji Anno 1743.

3. Mai. Anordning om Dimissi fra Skolerne i Tsland.

Christiansborg 3. Mai 1743. — Bekjendtgjort i Sy-
r

nodal forsamlingen for Skalholt Stift 1744. — j^orske Reg. 34,

176^—179; P. Pétursson Hist. Eccl. Isi. S. 28—30; Fogtm.

IV. 2, 471—473. Af denne Anordning ere to ligelydende Ori-

ginaler expederede, een for hver Skole i Island.

Anohdning, hvorefter Vi Christian den Sjette <&c.

allern. ville, at med Dimissis fra de latinske Skoler paa

Vort Land Island herefter skal forholdes:

1) Ville Vi allern., at Biskopperne paa Vort Land

Island skal befale Provsterne i ethvert Herred eller

Syssel, at ,enhver af dem med tiltagne tvende af de

lærdeste og redeligste Præsier i hvert Syssel eengang

om Aaret paa den beleiligste Tid skal indkalde alle i

samme Syssel befindende Dimissos eller Candidatos

Ministerii, for at examinere dem, og erfare, om de ikke

glemme det de i Skolen have lært, og om de ved

flittig Studering, Oveise i Prædikestolen og Biblens Læs-

ning forfremmes, da de og tilhge bor gjoro Rede for,

hvad B6ger de have læst, især proves i Bibelen og gjore

andre Specimina, som dem kan blive forelagt, og hver-

gang forsyne sig med Beviis, at det er skeet; til hvilken

Ende Biskopperne selv skal skikke enhver af Provsterne

Qvæsliones solvendas paa saa mange Ark, som Stu-
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dentere ere til i det Herred, Jivorpaa Dimissi skal skrive 1743.

deres Svar, i alles, saavel Exaniinaloruiii som Exami- 3. Mai.

nandorum Nærværelse, og_ skal det Examinatoribus

hermed slrængeligen være forbudet, ikke i nogen Maade

at hjelpe Examinandos i at elaborere det dem er fore-

lagt; hvorefter Provsterne, naar Examen saaledes er

holdt, skal skikke alle disse Prover uforandrede under

Forsegling til Biskoppen, som ved Leilighed skal erindre

det Fornodne derhos. — 2!; De, som ere i det samme

Herred, hvor Bispestolen er og Synodus holdes, eller

have ikke længere derhen, end Andre af det Syssel,

hvor Bispen boer og Consistorium forsamles, skal ind-

finde sig til Examen paa del Sted, hvor Synodus elier

Gonsistoriura holdes; men naar en Studiosus enten rei-

ser for sig selv, eller med Andre kommer til Bispe-

gaarden, eller og nær til det Sted, hvor hans Examinator

boer, skal Superintendenten selv examinere ham. —
3) De, som ikke ville indstille sig til Examen, eller paa

nogen Maade bevise sig opsætsige derimod, skal strafles

efter Bispens Godtbefindende, og saafremt de blive

fremturende i deres Opsætsighed, skal de derfor ved

geistlig Ret tiltales. Ligeledes skal de efter Billig-

hed ansees, naar det erfares, at de ere dovne og ikke

vil bruge de givne Raad, hvortil dog baade Superin-

tendenten og de ivrige- Exaniinatores skal alletider være

dem behjelpelige til nogen Forfremmelse i det Gode. —
4) Ingen Dimissus eller Studenter skal have Lov til at

soge endogsaa det allerringeste publique Embede, mindre

befordres dertil, med mindre han haver sogtsaadanne

Examina og Hjelpemidler til sine Sluderingers Forfrem-

melse, ikke heller skal der reflecteres paa Nogens Ansdg-

uing om Præstekald m. m., uden saa er, atSuperintendentcn

.og bvrige Examinatores derpaa om hans Flid og Nid-

kjærhedhave attesteret, eller han til en anden offentlig

Tjeneste allerede er befordret, eller og kan forevise Te-

stimouium fra Vores kongehg Universitet, at han haver

der udstaaet noget andet Examen end somDepositzen. —

1
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1743. 5) Den Examen, som saaledes af Superinlendenten eller

:i. Mai. Provsten og tiUagne Præster skal holdes, skal forneni-

melig anstilles in Theologia catechelica, thetica og

morali, men især in Biblicis, hvortil og kan lægges, om

Leilighed er, andre Studia, som ere drevne i Skolen,

saasom Græca og Historia ecclesiastica. — 6) En Stu-

diosus af et fremmed Stift, som har opholdt sig et Fjer-

ding- eller Halv-Aar og derover i et af Stifterne, skal

hgeledes være underkast saadanne Examinibus, og skal

det af Examinatoribus ikke antages som tilstrækkelig

Grund, at han har opholdt sig udi et andet Stift, hvilket

vel skal iagttages baade af dem, der skal fordre Pr6ve

og give den. — 7) De Specimina, som aarlig aflægges

af fraværende Dimissis, skal forvares ved Stifternes

Brevskaber, og skal det ingen Examinatori være tilladt,

at forevise disse Prover for nogen Fremmed, til En

eller Andens Prostitution, men de skal heller veilede

og hjelpe Enhver paa bedste og gjOrligste Maade uden

Bebreidelse, og det hemmehg, saavidt det kan lade sig

gjore, enten per Epistolam eller i privat og mundtlig

Underviisning. — 8) Paa det og ingen Fors5mmelse

skal skee med denne hbifornddne Examen, saa ville Vi

allern. , at Superintendenterne paa Vort Land Island

aarlig skal indsende deres udforlige Relation til de af

Os allern. beskikkede General- Kirke -Inspectores over

Danmark og Norge, om hvor mange Studiosi Theologiæ

i Stiftet befindes, af hvem de ere examinerede og hvor-

ledes de have forholdt sig efter de dem givne Forskrifter

og Admonitioner. Thi byde Vi, og hermed allern. be-

fale Alle og Enhver, som denne Vores allern. Anordning

, kunde vedkomme, at de i alle Maader holde sig samme

allerund. efterrellige, ei gjdrende herudinden Hinder eller

Forfang i nogen Maade, under Vor Hyldest og Naade.

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelig

Residentsstad Kjobenhavn den 3.[Maji 1743.
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Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen

og General -Visitator Ijudvig Harboe, hvorved

AnordQingeme om Skolerne og Dimissi i Island

oversendes. Christiansborg 3. Mai 1743. —
Norske Tegn. XXIX, 784.

Christian den Sjette &c. V, G. T. Efter al Os elsk.

Vores General- Kirke -[nspeclores over Vore Riger Dan-

mark og Norge, have ved allerund. Memorial af Dato

20. Aprilis næstafvigt til Os ladet indlevere tvende Regle-

ments og Anordninger, som de, efter derom fra dig,

Ludvig Harboe, og ifolge den dig hertil givne Instrux,

indkomne allerund. Forslag, have ladet forfatte, detene

for de tvende udi Skalholt og Hole Stifter paa Vort Land

Island værende latinske Skoler, og de der Studerende,

samt Lærerne og audre Vedkommende
,

og det andet

angaaende hvorledes det i Henseende til Dimissos eller

Candidatos Ministerii der paa Landet, deres Examina

var at forholde; forestillende derhos, at de vare af aller-

underd. Formening, at det forhaabentlig megel vilde

befordre Skolernes og Videnskabernes Opkomst, samt

Ungdommens Nytte, om slige Anordninger paa bemeldte

Island allern.maatte introduceres og fastsætles. — Thi ville

Vi bem*" tvende Anordninger, saaledes som de eder nu

herved in Originaii tilsendes, allern. have approberet, og er

derfor Vores allern. VilHeogRefaling, at I, saa snartmueligt

er og skee kan, lader samme for samtlige Vedkommende

til allerund. Efterlevelse bekjendlgjore, saml at I der-

efter regulere alle Ting saaledes som forskrevet er,

og derover i Fremtiden alvorligen holde. Hvorefter 1,

saavidl det enhver af eder kunde være vedkommende,

allerund. haver at rolle. Befalendes eder Gud. Skrevet

paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelig Resi-

dentsslad Kjobenhavn den 3. Maji i743>.

') Ligelydende Reskript, mut. mut., er samme Dag udfær-

diget til Stiftamtmand Ocksen og Riskop Jon Arnason til

Skalholt (Norske Tegn. XXIX, 783»'-784).
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1743. Reskript til General-Kirke-Visitator L. Har-

r^d^ boe ang. hans forlængede Ophold i Island. Chri-

stiansborg Slot den 3. Mai 1743. — Norske Tegn.

XXIX, 785.

Giiristian den Sjette &c. V. N. T. Som Vi af en

fra Os elske). General-Kirke-lnspecloribiiS udi Vore Riger

Danmark og Norge indkommen allerund. Forestilling have

iblandt andel fornummen , at, som det ikke kan blive

muligt for dig, at faae den af dig foretagende Visitals

udi Hoium Stift fuldendet for end imod Michelsdag næst-

kommende, det ei heller kan skee, at du paa den Åa

rets Tid kan reise derfra til Skalholt Stift, men maa

opsætte din Reise til Paasketid Aaret efter, saa bliver

det for dig ugjcirligt al komme til Endskab med den

dig anbefalede Visilals over hele Landet i de dig her-

til foreskrevne tre Aar, og at du desaarsag haver ind-

still, hvad enten du derefter skal indrette din Visitals

saaledes som <lu kan, eller om du skal blive et Aar

længere i Landet, for at kunne forrette Alting desbedre,

hvortil du da, om Vi det allern. skulle befale, fandtes

villig. Thi gives dig herved allern. tilkjende, at Vi, efter

sHg forestillede Beskaffenhed, allern. finde for godt og

tjenligst, at du paa bem*" Island endnu bliver det 4^"

Aar, da Vi til den Ende allern. have bevilget, at baade

du, saa og den dig medgivne Amanuensis fremdeles

og i samme Tid skulle nyde hvis eder hidtil allern.

haver været forundt. Derefter du dig allerund. kansl

vide at rette. Befalendes &c. Christiansborg Slot den

3, Maji 1743,

3. Mai. Reskript til General-Kirke-Inspections-Col-

legium, ang. Harboes forlængede Ophold i Island,

m. V. Christiansborg 3. Mai 1743.— Siell. Tegn.

LXXIII, 224»'-22G.

Ghjlstian den Sjette i&c. Y. S. G. T. Som Vi paa

øn eders til Os indkomne allerund. Forestilling af

\
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Dato 20. Aprilis næstafv., med de derved fulgte tvende 1743.

Reglemeuls og Anordninger, som I, efter de eder fra 3. Mai.

den til Vort Land Island oversendte General-Kirke-Visi-

tator, Os eiskel. Ludvig Harboe tilstillede Forslag, have

ladet forfatte, det ene ang. de tvende latinske Skoler

paa bemeldte Island, det andet betræfiiende Dimissi

eller Candidati Ministerii, deres Examina , have funden

for godt berdrte tvende Reglements allern. at approbere,

saa tilskikkes eder nu herhos iigelydende Gjenparter af

samme Anordninger, saaledes som de fra Vores danske

Cancellie ere blevne udfærdigede, tillige med Copie af

de herom til Vores Stiftbefalingsmand over bemeldte

Island Os elskelig Henrich Ocksen, samt Biskappen over

Skalholt Stift sammesteds. Os eiskel. Joen Arnessen til-

lige med fornævnte General-Kirkc-Visitator Harboe er-

gangne allern. Befalinger. Og som I ellers ved berorte

eders allerund. Forestilling have proponeret, om ikke

, meerbem*' General-Kirke-Visitator Harboe, som til eder

haver indberettet, at det for ham ville være ugjorligt

at komme til Ende med den ham anbefalede Visilats

over hele Landet i de ham foreskrevne trende Aar,

maatte endnu forblive i Landet det fjerde Aar, og

ham, tillige med den ham anordnede Amanuensi eller

Notario, fremdeles i samme Tid allern. forundes hvis

de nu nyde. Thi have Vi ligeledes saadant eders allern

underd. Forslag allern. approberet, og til den Ende

baade ladet Os elskel. Vores Deputerede for Financerne

behovende Ordre tillægge, saavel som og oftbemeldte

Ludvig Harboe sligt ved Reskript af denne Dags Dato

allern. tilkjendegive. Hvorefter I eder allerund. kunne

vide at rette. Befalendes &c. Skrevet paa Vort Slot

Christiansborg udi Vores kongel. Residentsstad Kjobeu-

havn den 3. Maji Anno 1743 \

*) S. D. Reskr. til de Deputerede for Financerne, hvorved

Bestemmelsen om Harboes forlængede Ophold i (sland

meddeles, og betales al udbetale ham og hnns Amanuensis
i det fjerde Aar den dem ved Reskr. 5. Mai 1741 tillagte.

Loa. (Siell. Tegu. LXXUI, 224).
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1743. Over-Sekrelair Grev Holsteins Skrivelse til

16. Mai. Directeurerne for det islandske Compagnie ang.

islandske Studenters Foring. Khavn 16. Mai 1743.

— Ober-Sekrelererens Brevb. 1743-1744, S. 235.

Da sex her ved Åcademiei sig opholdende Studiosi,

hjenimehorende i Island, udi Memorial til Hans kgl.

Maj* allerund. har beklaget sig, al De har nægtet dennera

den Frihed, de hos det forrige Gompagnles Directeurer

og ellers af Arilds Tids nydt haver, derudi bestaaende,

at de fra deres Fædreneland ved Skibenes Retour her

til Byen maatte bekomme nogle Vare, tiJ deres Subsi-

stence og Sluderingers Fortsættelse, som dennem enten

af deres Patrimoniis, eller og fra deres Slægtninge og

Curatores kan blive tilsendte; og det er klart, at dette

er den eneste Leilighed, hvorved disse fattige Mennesker

fra deres Venner der i Landet kan blive understottede

til deres Ophold, imedens de sig her opholder, for i

sin Tid at kunne tjene deres Fædreneland: saa gjcirer

jeg mig saa meget mere forsikkret, at De viser den

Fciielighed mod disse Studentere, udi Compagniets Skibe

i Island al lade indlage de faae Vare, som deres der

havende Venner og Paardrende ville fournere dem med
til deres Livs-Ophold her, allerhelst da saadan Hjelp er

dem saa aldeles umistelig, al de uden den ikke kan

vedbhve deres Studeringer, eller vente al blive deres

Fædreneland til nogen Nytte. Jeg forbliver &c. Gan-

celliet i Kjdbenhavn den 16. Maji 1743.

18, Maj. Rentekammer-Skrivelse til Amtnf)and Lafrentz,

ang. Holum Bispestols Administration. Khavn

18. Mai 1743. — Rentek Isl. og Færd. Copieb, 2007,

Lilr. I, Nr. 101.

Efter Hans kgl. Maj*' allern. Reskript af 3*^*hujus er

den udi Island værende General - Kirke - Visilator Ilerr

Ludvig Harboe bleven befalet, til sine Forretningers desto

fuldkomnere Tilendebringelse , endnu udi Landet eet

t
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Aar, foruden de forrige trende Aar, at skai forblive, og -1743.

imidlertid nyde den ham forhen tillagde Lon. Da, i jgHj^^

Henseende at Indkomsterne af det vacante Hole Bispe-

domme endog for dette bevilgede fjerde Aar for Hans

Maj*' Regning skal oppebæres, ville Vi Herr Justitsraad

samme herved have comnmnicerel, .til den Ende at

Sysselmanden Schule Magnusen, som til disse Indkom-

sters Oppeborsel er conslitueret, den fornodne Ordre

kunde vorde lillagt, hvorom vi os i saa Maade til vores

under 29. Maj! 1741 til Herr Justitsraad ergangne Skri-"

velse vil have refereret. Vi forblive &c.^ Rentekam-

meret den 18. Maji 1743.

Reskript til Professor Astroiiomiæ Peter 24. Mai.

Horrebow, ang. Reglerne for Paaskefestens Hol-

delse. Frederiksborg 24. Mai 1743. -Sieli. Tegn.

LXXIII, 25P-253; Fogtm. IV. 2, 481-482-

Christian den Sjette &c. V. N. T. Som Vi paa

den af dig ved Memorial af Dato 5. Januarii næstafvigt

gjorde allerund. Foresporgsel, ang. paa hvad Tid Vi allern.

fandt for godt at Paasken for tilstundende Aar 1744 udi

Vore Riger og Lande skulde celebreres, siden der imellem

Evangelicos og Roman- Gatholicos udi Tydskland vilde,

formedelst den ulige Methode, hvorefter de udregne

Paasken, ved samme Festes Helligholdelse blive enDif-

ferentze af 8 Dage, — lod dig den 18. Januarii næst-

paafblgende allern. tilkjendegive, at bem*" Fest, saavel

udi begge Vore Riger som Vores Fyrstendorame og Grev-

skaber, skulde celebreres, ikke efter Methodum Pascha-

lem Protestantium Germaniæ, men efter Stylum Grego-

rianum, som det og forhen, in Annis 1700 og 1724, da

Paaskens Udregning ligeledes discreperede, saaledes var

bleven iagttaget; — men Os nu allerund. er bleven

foredraget, at efter at udi Aaret 1699 af samtlige Gor-

pore Evangelico til Regensborg var taget den Beslutning,

') S. D. Cominuriicatiou til Landfoged Drese (Copieb. sst.

Nr. 102).
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1743. at Paaskefeslens Udregning iblandt dem ikke skulle

. 24. Mai. skee efter de saa kaldede Julianiske eller Gregorianiske

Gyclis, men efter accurate astronomiske Galcul, saa haver

' Vores elske], kjære Herr Fader, sal. og hciilovlig Ihu-

kommelse, udi saadan Anledning, da det befandles at

udi Åaret 1724 bemeldte Festes Udregning imellem Prote-

stantes Germaniæ og Roman-Gatliolicos atter discrepe-

rede, ved sin til bemeldte Regensborg da havende En-

voyé von Holtze, ladet Gorpori Evangelico paa deres

gjorde Forestillinger om meerbem*" Festes Helligholdelse

paa een Tid udi Vore Riger og Lande med samthge

Protestanter udi Tydskland, ladet giv& den allern. For-

sikkring, al, endskjondt det, for de da angivne Aarsagers

Skyld, ikke kunde lade sig gjore dengang, at confor-

mere sig deres Begjering, saa dog var det ikke hans

Intension og Tanke i nogen Maade at separere sig fra

Evangelicis, men vilde allern. tillade, naar og saa lidt

som slig Discrepance ang. Paaskefestens Udregning og

Holdelse herefter igjen maatte indfalde, ommeldte Regens-

borgske Gonclusum af 1699 skulde da udi de kongel.

Riger og Lande folges; og Os derhos tillige allerund.

er forestill, at saadan Ulighed med Paaskens Hellig-

holdelse (efter hvilken Hoitid endog de andre bevæge-

lige aarlige Feste maatte fastsættes) i Henseende til

Situationen af Vores Hertugdom Holsteeii, samt Grev-

skaberne, hvor undertiden fremmede Underdancre sijge

og henh(5re til Vore Kirker, og atter Vore Undersaatter

ere indlemmede under fremmede Kirker, lettelig kunde

foraarsage nogcnslags Uorden og Forvirring. — Thi give

Vi dig nu herved tilkjende, at Vi, efter shg Beskaffen-

hed og påa det der altid med Paaskens Holdelse kan

være en Uniformitet imellem Vores Kirke og Protestan-

terne i Tydskland, allern. finde for gol, at det hermed

skal forholdes efter berorte ved afg. Envoyé Holtze den

evangeliske Bigsforsamling udi Regensborg^ communi-

cerede kongel. Resolution, saa at Paasken overalt udi

Vore Riger og Lande skal holdes lige med Protestan
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terne i Tydskland. Derefter du dit; allerund. kunde vide 1 743.

at rette, og derhen at see, at sliai saaledes allerund. TT^TT^
vorder efterkommet. Dermed &c. Frederiksborg den

24. Maji 1743.

Kongelig Resolution ang Forhoielse af Præ- 2t. Mai.

mien for Falkefangst. Frederiksborg 27. Mai

1743. — I Rentek. Forestilling 4. Mai bemærkes, efter

Udsagn af Falkoneermesteren , «at formedelst Sysselmændene,

som fanger Falke, bliver af Amtmanden meddelt Fæstebrev

paa det District, hvor enhver slige Falke maa lade fange, og

andre ikke maa komme udi saadant Disirict, saa bliver Fang-

sten ofte forsoramet formedelst endeel udi hvis Districter de

hvide Falke kunde falde, ikke alene selv negligerer samme at

fange, men endog af Jalousie forbyder andre det«. Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 25, Nr. 49.

Yi ville allern. at det med Falkefangsteil paa Island

herefter skal forholdes . ligesom det af Hof-Jægermester

Gram, efter Falkoneermesterens Foi'slag, er proponeret,

og bevilge Vi allern., at den for Falkefængerne fore-

slagne Douceur maa dennem, foruden hvis ellers for

Falkene betales, herefter godtgjores, saa at naar de fra

en Person enten frembringer iblandt endeel graae Falke

nogle heel- eller Jialv-hvide, eller og leverer et tilstræk-

kehg Antal af 16 til 20 Stykker graae Falke, maa den-

nera for deres dermed havende Umage skjenkes 3 a 4

Rdlr., men naar (de) ikkun frembringer een heel- eller

halv-hvid Falk iblandt nogle faae graae, gives denueut

2 Rdlr. Frederiksborg Slot den 27. Maji Anno 1743.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Lafrentz, i. luni.

ang. Forhandlingen af de holumske Skrifter. Khavn

1. Juni 17431. - Publiceret ved Amtmandens Bekjendtgju-
'

relse paa Althinget 1743 (Althingsb. Nr. 17), gjentaget ved

') Rentek. Skr. 2;i. April 174(3.

r
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1743. Amtmands Bekjendtgjorelse 17. Juli 1745 (Althingsb. 1745,

1. Juni. Nr. 26); Renteii. Isl. og Færo. Copieh. 2007, Litr. I, Nr. 118.

"""""""^
Ved Slirivelse af 15** Octobr. 1742 haver Syssel-

manden Schule Magnusen, som er constitueret for Hans

Maj" Regning at oppebære Indkomsterne af det vacante

Hole Bispedomme , forestillet efterfolgende 3*** Poster

Bogtrykkeriet sammesteds vedkommende, saasom:

1) Hvorledes den nylig oplagde Psalmebog skal

betales, og efter hvilken Udredning Landsviis eller Fiske-

tal Bogerne raaa afhændes ; da , som Sysselmanden

melder, at Bogen for den derpaa forhen satte Taxt 1

Rd. Groner ei haver været at afsætte, formedelst det

Antal som deraf Anno 1741 fra Kjobenhavn til Island

blev hensendt, hvilke ikkun a Stykket er taxeret for

4 Mk., saa, i Henseende at herfra, som meldt, til Let-

, telse i den forrige heile Friis, af Biskoppen paa Skal-

holt, Mag. Jon Arneson, er anskaffet Psalmebciger, som

sælges indbunden for 4 Mk., og for at befordre Debi-

ten paa de ved Holums Bogtrykkene i Forraad værende

Psalmeboger, kan deslige Bogei* for den af Sysselman-

den foreslagne Priis, Stykket 4 Mk. Landsviis, Vedkom-

mende indbunden overlades. — 2) at Forbud maatte

skee paa islandske Bogers Forhandling, som andensteds

end udi Island vorder tryite; men Stiftamtmand Ock

sen udi hans herom indhentede Betænkning af 4*** Maji

sidst), formener, at dette ansogte Forbud, som nn'dd

vendigt, kunde menageres, især da Sysselmanden mel-

der, at et nyt Letter til Bogtrykkeriets Istandsættelse

vorder indkjobt, og naar shgt erholdtes, at trykte Sager

da for samme Priis udi Island som andensteds fra kunde

bekommes; naar nu Bogtrykkeriet bhver sat udi saa-

dan Stand, falder det af sig selv, at de, som noget

haver al lade trykke, heller lod det trykke i Island,

hos dem selv, end andensteds, hvorved de da for den

Omkostning og Hazard, som ved Transporten falder,

bleve befriede, — og 3) at Sysselmændene udi de andre

Districier maatte tilphgtes' hver for sig et vist Antal af.
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de ved Holums Bogtrykkene oplæggende Boger til sig

al annamme, og samme paa Mandtalsthingene eller ved

andre forefaldende Leiligheder udi deres Sysseler at

bortsælge; da, siden delte hensigtér lil Hans Maj** In-

teresses Formerelse, finde vi, at denne af Sysselmanden

gjorde Proposition kunde folges, til hvilken Ende Herr

Justitsraad herom samthg Sysselmændene den fornodne

Ordre ville tillægge ^, og al de hvis Penge i saa Maade

for Bogers Afhandling vorder oppebaaret til Sysselman-

den Schule Magnussen leverer, paa det han for Bispe-

ddmmets fulde Indkomster den anbefalede Rigtighed

til Landfogden kan aflægge. — Hvilke forestaaende 3*'

Poster vi Herr Justitsraad herved ville communicere,

hvorefter Han de i saa Maade fornodne Anstalter til

Hans Maj" Tjenistes Befordring ville foie, og ellers Sys-

selmanden Schule Magnussen derom behcirig Efterret-

ning meddele. Vi forblive &c.-. Rentekammeret den

1. Junii 1743.

Over-Secretair Grev Holsteins Skrivelse lil 8. .luni.

Amtmand Lafrentz, ang. Beskrivelse over Islands

Mærkværdigheder. Khavn 8. Juni 1743. —
Ober-Secretererens Brevb. 1743—1744, S. 275.

Som der behovedes , at man om ethvert Steds og

Districts Beskaffenhed paa Island havde nogen forklarlig

og tilforladelig Kundskab og Underretning, saa er til

den Ende adskillige Punkter og Poster bleven opsat,

dem jeg Herr Amtmand ville have tilstillet, med tjenst-

lig Begjering, at De, efter at denne min Skrivelse var

indhændiget, ville have den Umag, og lade sig det være

angelegen, deels under egne gode Direclion, deels og

ved andre udi Stifterne forefindende habiles og om
Landet kyndige og erfarne Mænd, at lade forfatte en

') Denne Ordre er af Amtmanden publiceret paa Altbinget

1743 (Althinf^sb. Nr. 17).

O Communicalion til Sysselmand Skiili Magnusson s. D.

(Copieb. sst. Nr. 119").

1
1
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4743.

8. Juni

saa udferlig som mulig, og hellere vidlloftig end kort

Beskrivelse og Efterretning om enhver især af opteg-

nede Sporgsmaale og Poster, livorved Herr Amtmand

og selv behagelig ville tilfoie, hvis videre Curiosa og

Mærkværdigheder endnu, og som ikke iblandt anforle

Poster ere omrørte, der kunde forefindes, saasom der-

med haves Hensigt til Hans Maj** Behag og Fornoieise,

samt Publici Nytte, hvorfor jeg endnu derhos niaatte

have erindret, al med disse i saa Maade begjærte Ef-

terretningers Samling saa betids niaa gjores Begyndelse,

at naar Skibene udi tilstundende Åar gaae fra Landet,

de da dermed kunde oversendes til det Danske Gan-

cellie, og om der endda ikke var indkommen Efterret-

ning fra hele Landet, der dog maatte medfolge hvis

herom til forskrevne Tid kunde være indsamlet og til-

veiebragt. Der jeg ellers med Estime forbliver &c.

Gancelliet i Kjobenhavn den 8. Junii 1743 ^

10. Juni Kongelig Resolution ang. endeel af Gaarden

Borgarhofns Henlæggelse til Fræstekaldene Kålfa-

fellstaa og Einholt. Khavn 10. Juni 1743. —
I Rentekammerets Forestilling af 22- Mai berettes, at Præsten

Brynjélfur Gu&muiidsson til Kålfafellstab havde indsendt et

Thingsvidne om, at saavel Præstegaarden Kalfafell som Kirke-

jorden Steinar, hvis Afgift var 4 Rd. 4 Mk., var ganske ode-

lagt af Fjeldskred og Vandloh, og tillige anmeldt, at de 3 Rd.

Specie, som Præsten paa KalfafellstaS pleiede at nyde for at

forrette Gudstjeneste i det paa Gaarden «Fald» opbygte Capel,

nu ophorte ved samme Capeis Afskaffelse. Paa den anden Side

havde Biskoppen indsendt Andragende fra Præsten til Einholt,

*) Den her forlangte topographiske Beskrivelse over islaud

var ikke indsendt da Amtmand Lafrentz dode; hans Efter-

mand Amtmand Pingel paaberaaber dog en af ham til

Sysselmændene stillet «Designation over de Poster, som

de i ommeldte Beskrivelses Forretning skulde iagttage«,

og indskjærper alle Sysselmænd at indsende til Amtet «en

noie og accurat Beskrivelse om ethvert Districts Beskaf^'

fenhed det alierforste« (Althingsb. 1745, Nr. 17, 3. 14).

*
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hvori med Thingsvidiie bevises, at Præstegaarden Einholt ved 1743.

Vandlob fra Jokelen er bleven saaledes odelagt, at Præsten —""^^

har inaattet fl.vgte fra Gaarden BisUoppen androg derfor paa,

og Stiftamtmanden anbefalede, at Kongens Andeel i Borgar-

hofn, Dele af Gaarden, med ialt 12 Rd. aarlig Afgift,

maatte deles mellem de to nævnte Præstekalde. Rentek. JNorske

Relat. og Resoi. Prot. 25, Nr. 56.

Efter foregaaende Forklaring bevilge Vi allern. at

den Os udi Jorden Borgenhafn paa Island tilhbrende

Andeel maa herefter henlægges til de tvende fattige

Præstekald Kalvefieldstad og Einholt, saa at enhver af

de udi disse tvende Kald nu værende og efterkom-

mende Præsier maae, isleden for den paa Præstegaar-

dernes andre Jorder tagne Skade, nyde Halvdelen af

de Os udi samme Jord tilhorende 'V4 Dele. Christians-

borg SloL udi Kjabenhafn den 10. Junii Anno 1743.

Kongelig Resolution ang. Præsten til GoddS- 20. Juni.

lums Indtægter af Abær m. Frederiksborg

20. Juni 1743. — I Rentekammerets Forestilling 30. Mai

anmeldes, at Biskop Stein Jonssons Enke ValgerSur Jénsdottir

havde sogt om Befrielse fra at erlægge Husleie for Afbenyttel-

sen nf nogle Værelser paa Holum fra Hosten 1741 , da hun

afleverede Bispestolen, til Sanct-Hans Dag 1742, da hun, som

77 Aar gammel og sengeliggende, ikke kunde flytte fra Bispe-

gaarden, ligesaa lidt som hendes afg. Mands Broder, der var

81 Aar gammel. — Ligeledes havde Sognepræsten til Gobdo-

lum , Sveinn Pålsson
,

andraget , at Inspeeteuren for Holum
Bispestol, Sysselmand Skiili Magnusson, havde krævet ham til

Regnskab for Tiende, Lysetold og andre Abæ Kirke tilhorende

Indtægter, som han og hans Formænd, idet mindste i hen-

imod 100 Aar, havde haft, med Biskoppernes Tilladelse som

Kirkens Patroner, mod at anskaffe «Viin, Brod og Lys« til

Kirken, for hvilket Krav Præsten sogte at blive fri. Rentek.

Korske Relat. og Resol. Prot. 25, Nr. 58.

Efter foregaaende Forklaring bevilge Vi allern., at

den udi Holums Stift paa Island sidst afdode Biskop

Steen Jonssons efterladte Enke Valgerder Joensdatter

maa eftergives Leien af de Værelser, som hun fra hen-

31»



484 Kgl. Resol. ang. PaÆSTEWs Iindtægter af Abæe.

174-3. des Mands Dcidsdag og indtil Sanct-Hans-Dag 1742 paa

Bispegaarden haver beboet, saa al den af Sysselman-

den hos hende prætenderede Huse-Leie aldeles bort-

falder, ligesom Vi og allern. tillade, at Sogne-Præsten

for Goddals Menighed maa fra Biskop Steen Joensens

Di3d og saa længe Bispestolens Reveniier for Vore^

Regning oppebæres, nyde og beholde den Aabay Kirke

tilkommende Tiende, Lysetold og ovrige deslige Rettig-

heder, paa samme Maade og med lige Vilkaar, som det

hannem og hans Formænd af Bisperne hidindtil har

været accorderet. Frederiksborg Slot den 20. Junii

Anno 1743.

25. Juli. Kongelig Resolution ang. Udffirselstold af is-

landske Varer. Frederiksborg 25. Juli 1743.

— Efter Udsættelse i de gliickstadske Toldregnskaber for

1732, samt deti i den Anledning faldne Decision, skulde,

ifoige § 4 i den islandske Octroy, 1 Vo Told kræves af is-

landske fra Gliickstad til Udlandet tone Varer. Det islandske

Conipagnie panslod derimod , at islandske Varer stedse vare

gaaede frit ud fra Gluckstad, og at de havde forstaaet Ordet

«hidkommer» i Octroyens § 4 alene om de fra Kjobenhavn

udforte islandske Varer. Hvis en saadan Told krævedes, er-

klærede Compagnitit at ville blive nodt til at forbigaae Gliick-

stad, og sende Ladningerne til andre Steder, hvorved Byen

vilde tabe; og uden Tvivl klage som i Aarene 170T, 1708 og

1709, da de islindske Varer gik lil Kjobenhavn. Commerce-

Collegiet i Gluckstad erklærede, at et saadant usædvanligt Told-

paalæg vilde odelægge den islandske Fiskehandel der i Byen.

Kammeret indrdmmer, at Tolden ikke er bleven betalt, «men

om saadant, endskjondt hidindtil enten at' Uvidenhed eller an-

den Forseelse er bleven efterladt, kan det dog ingenlunde

være nogen Regul, at E. K. M. formedelst saadan Forsdm-

melse skulde tabe de Reveniier, som med al Rette til E. M.

Cassa bor betales.« Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

25, Nr. 70.

Vi approbere Karamerels Betænkning udi alle Maa-

der, og siden baade det forrige og nuværende islandske

Gompagnie nyder ligesaadan Toldfrihed paa de islandske

i
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Retourvare, som ved Gliickstad udlosses og i Vore egne 1743.

lydske Provincer forbliver, sompaa de her til Kjobenhavn ~^^^^^^\^

hjemkommer og i Landet afsættes, saa bor de og lige-

saa vel betale den ved Octroyerne anbefalede ene pro

Cento Recognitions-Told af de Vare, der fra Gliickstad

til fremmede udenrigs Steder udfores, som af de, der

udskibes fra Kjobenhavn, og maa det gamle Gompagnie

derfor alvorhgen tilholdes, at de slraxen indsender en

rigtig Specification paa de islandske Vare, som udi

deres Forpagtnings -Tid, uden saadan Tolds Betaling,

til Hamborg eller andre fremmede Steder fra Gliickstad

ere udforte, og naar Recognitions-Tolden dennem der-

efter vorder beregnet, de da strax dets Beldb udi Vo-

res Cassa indbetaler. Frederiksborg Slot den 25. Julii

Anno 1743.

Kongelig Resolution ang. Udforselstold af is- i5. okibr.

landske Varer. Frederiksborg 15. Oktobr. 1743.
— I Anledning af en fra det forrige islandske Compagnies

Interessenter indkommen Ansogning om Fritagelse for den

ifolge kgl. Resol. 25. Juii d. A. affordrede 1 % Told af de

fra Gliickstad til Udlandet i bemeldte Compagnies Forpagt-

ningstid udforte islandske Varer. Rentekammeret gjentager

sine forhen anlcirte Anskuelser og Grunde for Opkrævningen

af denne Told. Rentek. Norske Relat, og Resol. Prot. 25,

Nr. 100.

Vi approbere allern. Kammerets Betænkning, at

med denne Sag efter Vores forrige Resolution af 25^*

Julii d. A. stricte skal forholdes, og hor Interessenterne

i det forrige islandske Gompagnie uden videre Ophold

holde sig samme ailerund. efterrettelig. Frederiksborg

Slot den 15. October Anno 1743.

Rentekammer-Skrivelse til det islandske Com- 27. Wovbr.

pagnie, ang. Accisens Erlæggelse af islandske

Varer, Khavn 27. Novembr. 1743. — Rentek.

Isl. og Færo. Copieb. 2007, Litr. I, Nr. 165.

Paa Deres til os indkomne Skrivelse af hujus
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1743. angaaende Accisen af de fra Island hidførende Retour

27^ovbr ^^^^1 dennem er bleven fordret, meldes udi

Gjensvar- at som den Interessenterne allern. meddelte

Octroye ikke tilsiger dennem videre Frihed end hid-

indtil været haver, og denne Stads Magistrat, efter de

dem allern. givne Privilegier, alletider haver nydt Ac-

cisen af slige islandske Vare, saa vil det og derved

for den folgende Tid forholdes, saa at Compagniet nu^

ikke mere end de forrige islandske Interessenter for

denne Accises Betaling kan fritages. Vi forblive &c.*.

Rentekammeret den 27. -Novembr. 1743.

m

6. Decbr. Forordning ang. idSmte Fenge-BSders Inddri-

velse, og hvorledes den Skyldige, naar deres

Betaling ei erholdes kan, bor straffes paa Krop-

pen, m. V. Christiansborg Slot den 6. Decembr.

1743. — Ikke publiceret i Island. Siell. Reg. 58, 1016-1026

Original-Aftryk hos Hopffner; Qvart-Forr. 1743, S. 148-160;

Schou III, 547—559. Islandsk Oversættelse trykt i den af

Landsoverretten i Island iCdIge Canc. Skriv. 2. Aug. 1800 ud-

givne Samling af Forordninger, S. 61—78.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V. at, som Vi

ugjerne maa fornemme, hvorledes de i Loven for ad-

skillige Forseelser fastsatte lemfældige, og efter hver

Mands Tarv lempede Penge-Boder ikke medfore den

Nytte, som Loven sigter til, som er en taalelig Revselse

for de Feilende, og deraf ventet Forbedring, og Ad-

varsel for dem og andre, at vogte sig for at falde i

slige Forseelser, ved det de i Loven fastsatte Penge-

Boder af en utidig Omhed, uforsvarlig Efterladenhed,

eller utilbiirlig Egennyttighed ikke vorde inddrevne,

saa at Ondskab ofte bliver ustraffet, og Loven til dens

store Foragt overtraad, hvortil og kommer, at Vedkom-

mende ere tvivlraadige, hvad de skulle indtale i de

Tilfælde, hvor de i Loven foreskrevne Biider ikke til

*) s. D. Comniunication heraf til Magistraten i Kjobenhavn,

Copieb. sst. Nr. 166.
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nogen vis Sum ere fastsatte, eller navngivne: Da, paa 1743.

det Loven maa holdes i sin tilborlige Agt, og at dens 6. Deobr.

Oyemærke ved Boders Paalæggelse, nemlig: Undersaat-

ternes Forbedring, saavidt mueligt, erholdes, saa have

Vi fundet for godt, om Penge -Bcider og deres Inddri-

velse at byde og befale, som Vi og hermed allernaad.

anordne, byde og befale:

1) Naar Nogen efterdags for sin begangen Forseelse

vorder dcimt til Bcider eller Penge-Straf, ved hvad Bet,

for hvad Feil eller til hvad Brug det endog maatte være,

da skulle Dommerne tilholde Skriverne, at de strax for

Betten, og forend den ophæves, i Protocollen antegne

den Paadomtes Navn. Embede, Bopæl eller Tilholdssted,

hvad Boder han er tildcimt at betale, og til hvad Brug

de ved Dommen ere henlagde, og skulle Skriverne ved

hver Maaneds Udgang tilsende Stiftbefalingsmændene i

de Provincer, hvor Dommene ere afsagte, eller og til

Os elskelig Præsident; Borgemestere og Baad i Vor

kongelig Besidenlsstad KjObenhavn, saafremt den Paa-

domte, af hvad Jurisdiclion han er, sig sammesteds op-

holder, rigtig Gjenpart af det, som i Protocollen er

bleven antegnet,, hvorved skal være bilagt paa slet

Papir, under Skriverens Haand, en dobbelt Gjenpart af

den i Sagen afsagte Doms Slutning. Paa det og Stift-

befalingsmændene kunde have desto tilforladeligere

Underretning, hvad og hvor mange Boder faldne ere,

da skulle Skriverne herforuden, ved hvert Aars Ud-

gang, tilsende dem et Udtog af Bettens Protocoller, over

de i samme afvigte fulde Aar paadomte Boder. Men i

de Lande, hvor der ere flere end een Stiftbefalings-

mand, saasom i Vort Land Norre-Jylland, og i Vort Bige

Norge, fremsendes alene saadanne Underretninger og

Udskrifter, som her ovenfor anbefalet er, til den Stift-

befalingsmand, under hvis Departement den Paadomte

sig opholder. Ved de Better, hvor ingen beskikket

' Skriver er, saasom ved Commissioner, besorger D.om-

merne selv det, som Skriverne i Almindelighed er paa-
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1743. lagt. Skulle nogen Rettes-Skriver forsomme at tilsende

6. Decbr. Stiftbefalingsniændene de paabudne maanedlige og aar-

lige Udskrifter og Underretninger, saa at nogen Boder

desformedelst bleve ukrævede, da bliver en saadan

Skriver selv, dog mod Regres, ansvarlig for de idomte

Bcider. — 2) Naar Stiftbefalingsmændene saaledes ere

bleven underrettede om hvad Boder der ere faldne,

da skulle de ufortovet derom give Communication til

Vore i de dem betroede Stifter beskikkede Amtmænd,

under hvis Jurisdiction de Skyldige sig opholde, hvilke

uden Ophold skulle beordre de under dem staaende

Fogder, paa lovlig Maade, og saaledes, som de derfor

agte at stande lil Rette, at inddrive de idomte Bcider,

forsaavidt deraf Os selv maatte tilkomme, eller forsaa-

vidt Pubhcum, saasom Justitz- Gassen, Vor Frelseres

Kirke, Qvæsthuset, BcSrnehuset, eller nogen anden gude-

lig Brug, dertil er berettiget, til hvilken Ende Fogderne

tilstilles den ene Gjenpart af Domslutningen, som af

Rettens Skriver til Stiftbefalingsmanden er tilsendt. Det

samme iagttage Stiftbefalingsmændene i de dennem

betroede Amter Skulde den Skyldige ikke opholde sig

i det Amt eller Stift, hvor Dommen er falden, da be-

ordres Fogden paa hans Tilholdssted at paatale Dom-

mens Fuldbyrdelse, hvortil alle Vore Betjente af Civil-

eller Militair- Stand, som nogen Jurisdiction er betroet,

skulle være pligtige, paa Ansbgning, hannem at for-

hjelpe. — 3) Hver Foget, som af sin foresatte Amtmand

eller Stiftbefalingsmand vorder beordret nogen Penge-

Beder,- efter Dom, at inddrive, skal, uden Ophold eller

Forscimmelse, forrette sit Embede paa den i Loven

foreskrevne Maade, og af den Skyldiges Boe udlægge

saa meget, som lil Bcidernes Betaling udfordres, det han

haver at tage i sin trygge Forvaring, hvor det maa

forblive til Indlosning udi fire Uger. Vorder det ikke

forinden af den Skyldige indlost, lader Fogden det ved

offentlig Auction gjcire i Penge, dem han ufortovet haver

at indlevere i næste Amtstue, hvor de uden videre
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Indtægls-Ordre skulle imodtages. imod dobbelt QviUering, 1743.

hvoraf Fogden beholder den ene, og indsender den 6. Decbr.

anden til den Amtmand eller Sliftbefalinasmand, som

Executionen haver beordret. Skulde det fra den Skyl-

dige udlagte ved Auction hbiere kunne udbringes, da

bor Fogden tilbagelevere det Overskydende til den

Skyldige, og sig derfor forsyne med hans Beviis.

—

4) Pogden, som forretter Executionen, skal være tilladt,

tillige af den Skyldiges Boe at gj(5r,e Udlæg til sig selv,

for de paa Executionen anvendte forncidne og billige

Omkostninger, hvorpaa Amtmanden eller Stiftbefalings-

manden, uden videre Proces, haver at decidere, om

paaklages. Og paa det de Skyldige ikke med altfor

store Omkostninger, eller mod deres Vilhe, med Exe-

cutionen besøges, da maa det være dem tilladt, selv i

Amtstuen at betale de idomte Boder, som ligeledes strax

skulle modtages, og dem derfor, uden Betaling, tilstilles

dobbelt Qvittering, dem de begge have at indlevere

til Fogden, som sig dermed forholder som i foregaaende

§ 3 anordnet er; ligeledes maa det være Enhver tilladt, -

som agter at stævne den afsagde Dom til Underkjen-

delse og Forandring for hoiere Ret, i Amlstuen at depo-

nere de idcimte Bcider indtil Sagens Uddrag, da ham,

foruden forhen ommeldte dobbelte Qvittering, skal med-

deles et Depositions-Beviis, hvorefter ham, dersom han

ved hdiere Ret vorder frifunden, igjen af Amtstuen skal

tilbage leveres de deponerede Penge, efter Amtmandens

Foranstaltning. — 5) Naar den Skyldige saaledes, ved

. Betaling eller Deposition, haver til Fogden gjort For-

noielse for de idcimte Boder, da skal Fogden, paa An-

modning, tilstille hannem rigtig Gjenpart af den ergangne

I^om, hvorefter Betaling, Deposition eller Udlæg er gjort,

og derunder tegne sin Qvittering, at de idcimte Boder

rigtig ere betalte, hvilken skal være den Skyldige god

Beviis for Betalingen. — 6) Dersom den Skyldige, naar

han med Execution for idomte Boder besoges, foreviser

Over-Rettens Stævning over den afsagte Dom, . da afviger
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1743. Fogden, og beroer det med Executionen, indtil Dom for

Dechr Overretten gangen er. Foreviser han ikke Overrettens

Stævning, da omgaaes dermed efter Loven, saasom ingen

Foget, uden paa sit eget Ansvar, maa forlade Executionen

paa en blot Erklæring, at Dommen skal vorde paaslævnt.

Dog h'6r den Skyldige, som foreviser Overreitens Stæv-.

ning, og derved hindrer Executionens Fremgang, være

pligtig, eengang hver tredie Maaned, saa længe Sagen

staaer under Appel, beviislig at underrette Fogden, om -

der ved Retten, hvor Sagen er indstævnt, er derudi

gangen Dom, og hvorledes den er udfalden. Forscim-

mer han det i bemeldte Tid, da bor Executionen have

sin Fremgang, den gjorte Indstævning uagtet, og haver

den Skyldige ingen Tiltale til Fogden for Executionen,

omendskjSndt han ved hoiere Ret siden bhver frifunden

forede idcimte Boder, men ham forbeholdes alene hos

Ovrigheden at gj(5re Ansøgning om, at de fra ham ud-

lagte Penge maa ham tilbage leveres. Men er Nogen

domt i Bi)der ved Vores Hoieste-Ret, elier nogen anden

Ret, som ikke staaer under hoiere Ret, da bor Dommen

strax exequeres. — 7) Alle Domme, som lyde paaPénge-

Bdder, skulle exequeres, ligesom de ere afsagte, uden

nogen Aftingning eller Eftergivelse, efterdi Vi ville have

Os selv alene forbeholden, at gj5re allernaadigst For-

skaansei udi de ved Vore Retter afsagde Domme. —
8) Naar Stiftbefalingsmændene, som skulle have den

civerste Tilsyn med Boders Inddrivelse, have erholdet

den i § \ paabudne Underretning om de faldne Boder,

og efter § 2 forfoiet Anstalt til deres Inddrivelse, skulle

de endvidere, i det mindste eengang hver Fjerding-Aar,

erkyndige sig hos Vedkommende, som Inddrivelseé har

været overdragen, og indhente Efterretning, hvormeget

deraf er indkommen, og i hvilken Amtstue betalt, samt

om Noget endnu udestaaer, og af hvad Aarsag. Herom

skulle Stiftbefalingsmændene ved hvert Aars Udgang til

Vores Rentekammer indsende en tydelig og forklarlig

Fortegnelse, hvoraf kan erfares, hvad Bcider Os, for
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Vores Andeel, eller og Publico, ere tildømte, hvad deraf 1743.

er indkommen, og hvad endnu udestaaer, paa det at 6. Decbr,,

det Betalte kan af Vores Kammer-GoUegio vorde anviist

til de Steder og den Brug, hvortil det er vorden hen-

lagt, og det Udestaaende paa ny beordret til Inddrivelse

udi næstfolgende Aar. — 9) Dersom Fogden, ved Exe-

cutionens Gjorelse, befinder den Skyldiges Bo saa

ringe, at de idomte Bdder ikke deraf kunde udredes,

da bor den Skyldige dermed dog ikke være fri, saa-

som Uformuenhed ei bcir give Nogen Frihed til ustraffet

at synde; men i saadan Tilfælde haver Fogden at for-

fatte en oprigtig og sandfærdig Beskrivelse over Boens

Tilstand, og udlségge, hvad derudi til Betaling forefindes,

og det hvorfor Betaling ikke kan erholdes, derfor bor

den Skyldige straffes paa Kroppen. — 1 0) Dog maa Ingen,

for idomte Boders Betaling, straffes paa Kroppen, naar

han enten eier det, som til deslige Boders Betaling be-

hoves, eller der kan paavises, at han haver dets BelOb

i sikker Vente. Thi da skal Fogden paa lovlig Maade

lade gjore Indførsel og Hæftelse, til Forsikkring for Bo-

derne med Skadegjeld, og siden beslsrge Execution og

Udlæg derudi at vorde gjort. — 1 1) Dersom den Skyldige

er af Adel eller lige med Adel privilegeret, og han, naar

Fogden ham med Execution besciger, skulde foregive, at

Udlæg hos ham ikke maatte gjores uden efter Overrets-

Dom og Ridemænd, som fra Landsthinget udmeldes, lige-

som Vi allernaad. ikke ville betage Nogen sine i Loven

grundede Frilieder, naar Vores eller PubHci Ret ikke

derved opholdes, stilles i Usikkerhed, eller bebyrdes

med ufornodne Omkostninger, saa tillade Vi, atder'paa

saadan Indvending maa og skal reflecteres, naar den
,

Skyldige stiller Fogden, som Execution soger, antagehg

Gaution for de Omkostninger, som kunde medgaae til
^

at forhverve Overrets-Dom og til at formaae Ridemænd,

samt at Boen, formedelst slig Ophold, ikke skal vorde

forringet, da Fogden slige, Ting haver at besorge. Men

vil eller kan den Skyldige ikke forskaffe saadan For-
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1743. sikkring, som Fogden kan see sig betrygget med, da

6. Dec'br. skal den af Ovrigheden til Inddrivelsen beordrede Fo-

get have Myndighed at fuldfore Executionen, uanseet

den Skyldiges Stande — 12) Dom paa Boder med

forer ikke Prioritet fremfor andre lovlige Gjelds- For-

dringer , efterdi den Skyldige ikke bor straffes med at

bode mere end det, han selv eier, og hans Creditorer

ikke bcir tilholdcs at betale den Straf, livorudi han

forfalder. Hvorudover hans Creditorer forbeholdes de-

res lovlige Ret til hans Gods og Midler, efter deres

Fordringers og Forfolgningers Beskaffenhed. Men hvo

der befindes at have betroet den Skyldige noget, efter

at Dom paa Boder hannem er overgangen, maa taale,

at de idOmte Bcider exequeres forud, af hvad Beskaf-

fenhed end Fordringen maatte være, eftersom Enhver

er pligtig at tilsee, al den, han handler med, ikke er

ddmt i nogen Slags Boder. — 13) Dersom den Skyl-

dige ikke formaaer at udrede de idomte Boder, eller

at paavise nogen antagelig Forsikkring derfor, da frem-

sender Fogden sin Forretning til den Amtmand eller

Stiftbefahngsmand* som ham til Inddrivelsen haver be-

ordret. Og skal samme Ovrighed af Os hermed være

befuldmægtiget, ligesom ham og herved allernaad. be-

fales, at paalægge den Skyldige Straf paa Kroppen, til

Forsoning og Undgjeldelse for de Bfider, som den

Skyldige ikke formaaer at betale; dog saa, at om den

Skyldige er af Adel eller lige ved Adelen privilegeret,

da ville Yi allernaad., at vedkommende Ovrighed, fo-

rend han nogen Straf dicterer, skal allerund. referere

Os Sagens Beskaffenhed, da Vi selv vil have Os aller-

naad. forbeholden at determinere den Straf, som den

Skyldige, i Mangel af Bodernes Betaling, bor at Ude.

— 14) Almues-Folk skulle forsone de Penge -Boder,

som de ikke formaae at udrede, med Arbeide: Mands-

folkeue forviser Ovrigheden, ved Fogden, til den i

Plakat, 21. Januar 1778.
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Provincen commandereiide General, som anordner, i 1743.

hvilken Fæstning de skulle arbeide\ og Qvindfolkene 6. Decbr.

forviser Sliftbefalingsnianden ligeledes til det Spinde-

huus , hvorudi de skulle til Arbeide indsættes. Og

haver Ovrigheden tillige i sin udgivende skriftlige Re-

solution at fastsætte, hvor lang Tid de Skyldige saa-

ledes paa Kroppen skulle straflCes, saa al der regnes

- een Dags Arbeide for hver Mark Danske, som de ikke

kunne betale. — 15) Men dersom Ovrigheden befinder

de Skyldige af saadanne Omstændigheder, at deres

Velfærd og Lempe, ved saadan offentlig Straf, kunde

forspildes, da maa hati i Steden derfor tilsige dem

Straf med Fængsel paa Vand og Brod, saaledes, at

idomte Boder, fra een til ti Rigsdaler inclusive, maa

forsones med fire Dages Fængsel, fra Li til tyve Rigs-
,

daler med 8 Dage, fra tyve til fyrretyve Rigsdaler med

12 Dage, fra fyrretyve til tredsindstyve Rigsdaler med
sexten Dage, fra tresindstyve til firesindstyve Rigsdaler

med 20 Dage, fra firesindstyve til et Hundrede Rigs-

daler med 24 Dage, fra et Hundrede til et Hundrede

og tyve Rigsdaler med 28 Dages Fængsel paa Vand

og Br5d. Ikke bor Nogen at hensættes i Fængsel paa

Vand og Brcid paa kortere Tid end J 4 Dage, og ikke

længere end i 4 fulde Uger eller en naturlig Maaned,

det er 28 Dage. Er Skylden hdiere end et Hundrede

og tyve Rigsdaler, da haver Ovrigheden det til Os

allerund. at indberette, og til Vores Naade og Mildhed

at indstille, om Vi, i Henseende til den Skyldiges be-

frygtende Velfærds Spilde, og til det Haab, der kunde

haves om hans Forbedring, allernaad. ville tillade, at

al Gjelden med 28 Dages Fængsel paa Vand og Bri3d

rnaa være forsonet, og skal med Executionen beroe,

mdtil Vores allernaad. Villie herom er allerund. for-

nummet. Og haver Stiftbefalingsmændene, hver i sit

Stift, paa Fogdens derom gjorende Ansogning, at til

-

'J For. 29. Juni 1764.
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1743. sige, i hvilken Kj(5bstæd i Stiftet den Skyldige skal

6. Decbr. udholde sit Fængsel, hvorefter Fogden overleverer den

Skyldige til samme Steds By foget, som lader ham ind-

sætte i Stadens Årrest-Huus, udi el for sig selv af-

sondret ærligt Værelse, og skal Arrestforvareren noie

tilsee, at den Skyldige, udi den ham paalagte Tid, ikke

nyder nogen anden Drik eller Spise, end reent sundt

Vand og godt forsvarlig baget RugbrSd, det Arrest-

forvareren daglig skal lade levere, mod to Skillings

Betaling, derforuden nyder han og for Varetægt daglig

4 Skilling, som Ovrigheden, under hvis Jurisdiction den

Skyldige er, besbrger rigtig udbetalt. Skulde Arresl-

Forvareren herimod see igjennem Fingre med den

Skyldige, og enten selv levere eller tilstede ham i

hans Fængsels Tid anden Slags Drik eller Spise, da

miste en Maaneds L5n, og selv sidde 8 Dage i Fæng-

sel paa Vand og Brbd. — 16) Haver den Skyldige ud-

holdet nogen Tid af den hannem paalagte Straf paa

Kroppen, med Arbeide og Fængsel, og han ved sig

selv, eller sine Venner, kan bringe Middel til Veie,

dermed at Icise sis? for den endnu efterstaaende Tid,

da maa det være ham tilladt, saaledes, at, saasnart han

fra Fogden erholder Beviis for at have erlagt de Boder,

han var idomt, enten ved Betaling eller Forsoning, da

bi3r han, mod saadan Bevises Udlevering, af vedkom-

mende Gommandant eller Byfoged Idsgives af sin Hef-

telse. — 17) Og som Uformuenhed ikke bestaaer i

Nogens egen Vilhe, og derfor ikke bor lægges Nogen

til Moral-Last eller Feil, saa forbyde Vi alvorlig, under

Vor kongelig Hyldest og Naades Fortabelse, samt an-

den vilkaarlig Straf, alle og enhver, at bebreide eller

forekaste Nogen, at han paa en Tid ikke haver haft

Evne til at udrede de ham for ærlig Sag ^paadiimte

B5der, og at han dem med Straf paa Kroppen, efter

(ivrighedens Anstalt, haver forsonet. — 18) Peuge-

B5der maa ikke udexequeres hos nogen Fæste-Bonde,

dersom han ei fomaaer dem at udrede, uden sin
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Gaards Forodelse, ei heller hos den, som derudover 1743.

vilde komme til at lide Mangel paa Fcide og Ophold; 6. Decbr.

men slige Boder b'6r forsones med Straf paa Kroppen.

— 19) Naar Dommeren tilfinder Nogen at betale Penge-

Beder, da skal han med rene og tydeUge Ord sige og

i Dommen indfcire, hvor mange Penge der i gangbar

Mynt bor udredes, paa det Fogden, som Boderne haver

at inddrive ; ikke skal bemoies med Begning derover

at gjore, men kan have en reen Forskrift for sig, hvor

meget han skal indtale, og til den Ende skal Domme-

ren, hvor Loven foreskriver visse Lod Solvs Bcider,

eller giver Boderne af Sagen, saasom Volds -Boder,

halve, fulde eller dobbelte Leiermaals- Boder, Mande-

bod og deslige, i Dommen nævne de idcJmte Bciders

Sum, saa at Fogden ikke derom kan have nogen Tvivl

— 2!0) Hvor Loven ikke egentlig nævner og fastsætter

det, som skal bildes, saasom, naar Nogen for Tyverie

tilfindes at betale Igjeld og Tvigjeld, da bor Domme-

ren, af de holdte Forhorer og Vurderinger, noie at

undersoge og udforske de staalne Kosters rette og

sande Værdie, for derefter i Donmien med tydelige Ord

at fastsætte, hvormeget i saa Fald betales biir. Hvad

for Igjeld lildcjmmes, det indtaler og beholder den For-

urettede, omendskjbndt han overgiver Sagen til Ovrig-

hedens Paatale; men Tvigjeld beregnes Os til Gode,

naar Sagen paa Vores Vegne af Ovrigheden iorfOlges ^

— 21) Naar Nogen vorder tilddmt at have sin Hoved-

lod forbrudt, da vedkommer det ikke Dommeren, ved

sin Dom at fastsætte, til hvad Sum den b6r regnes,

men det er Fogdens Embede, saasnart han kommer i

Erfaring, at Sagen kunde udfalde til Hovediods For-

brydelse, da at lade den Tiltaltes Gods og Midier be-

skrive, vurdere, og derefter, naar endelig Dom er

gangen, men ikke for, paa lovhg Maade al gjiire i

Penge, da han af fælles Midler haver, efter lovhg Om-

') For. 20. Februar 1789 S 8.
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1743. gang, al gjore forsvarlig Udlæg til den Skyldiges og

6. Decbr. dens Ægtefælles fælleds Creditorer, for hvis de ined

Rette maatte have at fordre. Hvad da overbliver, deraf

haver han, mod Afkald, at lade den ene halve Deel

være den Skyldiges Ægtefælle, som dens Hovedlod,

folgagtig, men den anden halve Deel bliver alene at

ansee som den Skyldiges Hovedlod, der efter Dommen
forbrydes, hvilken til Os og ingen anden hjemfalder,

naar Vi har ladet Sagen ved Ovrigheden paatale. ^
22) Fremdeles,' naar Nogens Forseelse er af den Be-

skaffenhed, at han derfor, efter Loven, bor at streiffes

paa sin yderste Formue, da paa dét, at Fogden ikke

ved Inddrivelsen skal være i nogen Tvivl, hvad af den

Skyldiges Midler og Formue derfor burde udlægges,

have Vi ailern. funden for godt, herom saadan Anordning

at gj5re, at naar efterdags slige Sager i Retterne fore-

kommer, da skal Dommeren sammentræde med Fogden,

dersom han ikke selv tillige er Foged, og begge paa

det noieste undersøge og efterforske den Tiltaltes Midler

og Tilstand, for deraf at have 'den fornodne Underret-

ning. Hvilken deres Forretning de have at forestille

Ovrigheden til ventelig Approbation, og naar Dommeren
*

har erholdet den Efterretning, som muehgt er at er-

holde, haver han i Dommen forst at tilfmde den Skyl-

dige dobbelt saa mange Bcider. som Loven paabyder

for deslige Forseelser, og dernæst al fastsætte Straffen

paa yderste FormXie^ til en vis navngiven Summa, som

Vi ailern. vil at skal være den tiende Deel af hans,

efter indhentet Underretning, befundne Formue; dog,

naar den Skyldiges Formue overgaaer ti Tusinde Rigsdaler,

b5r Straffen ikke beregnes hoiere end et Tusinde Rd.,

hvorraange Midler den Skyldige end maatte eie, hvilke

idømte Boder saaledes, som sagt er, af Fogderne skulle

inddrives.— 23) Saasom Vi heel ugjerne maa fornemme,

at endeel Herskaber og Huusbonder ere heel nidkjære

O For. 24- Septbr. 1824.
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for Boders Inddrivelse, hvor Penge ere at erholde, og

det alene g_jelder om at exequere, men at de dcrhnod

ere hgesaa efterladne i at paalale Foi'seelser, og der-

for hænde Dom, naar for dem derved falder nogen

Umage eller Bekostning, eller Dommene kunde geraade

til nogen Uleilighed ved deres Gods, Ivertimod Vores

elskel. kjære Forfædres allern. og hoislpriselige Oie-

mærke, som har bevilget Herskaber og Husbonder Sigt

og Sagefald hos deres Tjenere, ikke for at berige Her-

skaber af' deres Tjeneres Forseelser, men for at op-

muntre Herskaberne med mere Alvorlighed at holde

over Loven, og tilsee, at Forseelser tilbcirlig maatte

straffes, hvorimod det nu.moxen er kommen dertil, at

Almuen saa godt som uden Undseelse synder, stolende

paa deres slette Vilkaar, som forsikkre dem, at deres

Herskab, som intet derved vinder, neppe vil tale der-

paa, og, om end Ovrigheden derfor stævner, at Hus-

bonden nok vil friholde dem for Straf. Da, til saadan

Uheld, saa vidt muligt, at afhjælpe, er Vores allernaad.

Villie og Befahng, at hver Herskab og Husbond, som

med Sigt og Sagefald over sine Tjenere er benaadet, skal

fremdeles nyde samme Herhgbed, naar han derimod,

efter sin PHgt, lovlig taler paa de Forseelser, som paa

hans Gods maatte begaaes. Men skulde nogen Hus-

bond eller Herskab overbevises, at han vitterlig haver

seet igjennem Fingre med nogen sin Tjeneres Forseelse,

som ansees atskee, naar han j 3 Maaneder, efter at han

beviislig derom haver været vidende, hverken stæ.vner

derpaa eller anmelder det for Ovrigheden, hvormed

Land-Fiscalerne skulle have vedborlig og ndie Indseende,

da bor han ei alene have tabt sin ellers tilkommende

Hel til de af Sagen hængende Bdder, som ingenlunde

kan tilfalde ham, naar han ikke lader Sagen forfaige:

men han bOr og, for saadan sin Efterladenhed, al bdde

fGrsle Gang halvlrediesindstyve Rigsdaler til gudelig

'Brug. Og skulde han befindes anden Gang at have for-

tiet nogen sin Tjeneres Forseelse, da skal Ovrigheden,

//. ii, 32

1

6.

743.

Decbr.
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1743. ved lovlig Omgang, lade liænde Dom over ham, lil den

0. Decbr. ham bevilgede Sigt og Sagefalds Rets Forbrydelse, den

han aldrig mere igjen maa bekomme. Dog forbeholde

Vi Os allern. dermed, efter Omstændighederne, at for-

é hne hans Arvinger éJler Efterkommere ved Godset, som

i hans Forseelse ikke for deres Personer have været

deelagtige. — 24) Naar nogen Husbond eller Herskab

selv paalaler og hænder Dom paa Boder, da bor den

Andeel af Boderne, som hannem i Loven er tillagt, være

ham tilhcirende, og saa fremt den ikke ved Execution i

Penge vorder betalt, da maa han have Myndighed der-

, for selv at tilsige sine egne Tjenere, hvad Straf paa

Kroppen de Skyldige skulle udstaae, dog at saadan

Straf ingenlunde maa vorde eftergivet, meget mindre

udbvet med saadan Strenghed, som kunde overskride

de Ovrigheden her tilforn foreskrevne Grændser. '—
Thi byde og befale Vi hermed Voi-e Grever, Sliftbefa-

lingsmænd, Friherrer, Amtmænd, Landsdommere, Pi'æsi-

denter, Borgemestere og Raad, Laugmænd, Byfogder,

Herredsfogder, Sorenskrivere og Fogder, og andre Rettens

Betjentcre, som denne Vores Forordning under Vores

Gaucellie-Seigl vorder tilskikket, at de den paa behcirige

Steder, til Alles Efterretning, strax lade læse og foi*-

kynde^ Givet paa Vort Slol Christiansborg i Vores konge-

lig Re.sidentsslad Kjobenhavn, den 6. Decembr. 1743.
E

1744. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen,

1^^"^- ang en Delinquents Behandling. Christiansborg

10 Januar 1744. — Norske Tegn. XXX, 9.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Af en fra Jens

Pedersen Juulbye, Indvaaner og islandsk Kjobmand udi

Vores kongelig Uesidenlsstad Kjbbenhavn, til Os ind-

kommen allerand. Memorial er Os bleven foredraget, at

hannem ved hans Afseigling fra Stickelsholms Havn paa

Island er af Sysselmanden til Sneefjelds Syssel Gud-

mund Sivertsen bleven medgivet en Delinquent, navnlig
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Audue (— Arni) Griiusen^ der for trende Gange be- i 744.

drevne Tyveri var, efter nedsendte Doms-Aet,
^^^^^'^'^^^^^''j^^J^j.

at slculle arbeide udi Jern sin Livstid, at overfore og

at aflevere udi Citadellet Friderichsliavn , for der udi

Slaveriet sin Straf at udstaae, men at Gomraandanten
,

sammesteds, Os eiskel. Friderich Hans von Walther,

Ridder p.p., vægrer sig ved Delinquenten at imodtage,

formedelst den over ham ergangne Dom ikke findes

stadfæstet af nogen Oberret; derfore for" Christen(I) Juul--

bve, efterdi Fansen imidlertid baade er ham til Besvæ-

ring og Onikostning, saa og befrygtelig kunde siige Lei-

lighed til at undvige, haver allerund. været anholdende,

at Vi allern. ville anbefale Delinquenten at skulle ind-

til Foraaret, og indtil han igjen ved Skibenes Bort-

gaaende til bcra*" Islaud kunde vorde lilbagescudt, udi

Citadellet imodtages til Forvaring og Forpflegning paa

Sysselmandens Bekostning; da, som det af din herom

indgivne allerund. Erklæi'ing fornemiries, at det udi

Sysselmandens afsagde Dom vel meldes, al Delinquenlen

tvende Gange tilforn skal være domt, men at derom

udi Acten dog ei lindes nogen tilstrækkelig Forklaring

eller Beviis; thi er hermed Vores allern. Villie og Be-

faling, at Sagen for vedkommende Overdommere skal

indstævnes og videre paakjendes, til hvilken Ende De-

linquenten skal forvares under Arrest, indtil han igjen

til Landet kan vorde oversendL Derefter du dig aller-

underdanigst haver at rette, og herom fornoden Anstalt

at lade gjbre. Befalendes Ae. Christiansborg den 10.

Januarii 1744.

Rentekammer Circulaire til Landfogden og 21. iMans.

alle Sysselmænd i Island, ang. Klædevarenes

Beskaffenhed. Khavn 21. x^arts 1744 — Rentek.

Isl. og Færo. Copieb. 2007, Litr. I, Nr. 198-218.

Af adskillige til Kammeret indkomne Relationer og .

'J Alihingsb. 1745, Nr. 11.

32^
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1744. Besigtelsesforretninger have vi erfare tj at visse Districler

21. Marts, paa Island med de næstafvigte Aar til Landet henfOi-te

Klæde -Sorter haver været niisCornbiede , under Fore-

givende,, at det ei var af saadan Bonitc soai det, hvor-

med Landet tilforn er bleven forsjiinet; da, som det

islandske GompiJgnie , efter den dem allern. meddelte

Oclroyes 3^'*= Posl, saa vel som Hans Maj'' senere er-

holdte allern. Resolution, dat. 6. April 1743, stride er

befalet at forsjune Island ei alene med Klæde af de

indenlandske Fabriquer, men endog med saa mange af

de ovrige, behovende Vare,# som udi lians Maj*' egne

Riger og Lande gjores og forarbeides: saa haver I for

Almuen at hekjendtgjcirej al slige Klædevare af det al-

mindelige Magazin her i Staden ere blevne indkjobte

og anskatfede, hvormed de og bcir være forndiede; thi

ligesom Fabrikanterne efter hoislbem**" Octroyes S**'" Post

er forpligtet at lilveiebringe disse Klædesorter af for-

svaiiit; Godhed, saa bliver det os observeret, at de udi

saadan Stand vorder leverede, at Indbyggerne intet der-

over skal have sig at besværge, hvilket herved til Efior-

relning og Efterlevelse communiceres. Gud befalet

Rentekammeret den 21. Marts 1744.
r

i8. April. Rentekammer-Skrivelse til Directeurerne for

det islandske Conipagnie, ang. Skibsfarten til

Island. Khavn 18. April 1744". — Rentek. Isl.

og Færo. Copieh. 2007, Litr. I, Nr. 239.

Udi Skrivelse af '17*** Fcbruarii sidsti. haver Syssel-

manden over Strande Syssel Einer Magnusen for os an-

draget, hvoi-iedes Rechefjords Havn udi Island ei af Gom-

pagniet er ^bleven beseglet næstafv. Aar 1743, og, som

det af Stiftamtmand Ockseus indkomne Relation erfares,

at Aarsagen dertil fornemmelig er denne, at det Skib,

' ') S. D. Communicalion heraf til Horkræmmerlauget oi;Med-'

Interessenler i den isliindske Conipagnie-Handel (Cbpieb.

ssi. Nr. 2l9j.

^) RenleU. Skr. 29. Mai 1749-
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som bemeldte Aar skulde besegle denne tillige med 1 744.

Schagestrands Havn, ikke herfra er afseglet forend den 18. April.

IH. .kmii, og formedelst contraire Vinde, etter Fore-

givende udi det indsendte Raadstue-Vidne af de farende

Folk, besluttet at iagttage Handelen paa Schagestrand,

hvortil Skibet den 5. Augusli ankom, og lade Reche-

ijords Havn Hgge ubeseglef. Da. siden Indbyggerne

paa denne Havns Dislrict. ved saadan Skibets Ude-

bhvelse, s(or Skade paa deres Crealurer, samt Fisk og

videre, som de ei haver kundet afhandle, er tilfbiet:

saa bliver de herved advarede for indeværende og

fdlgende Aaringer, at lade det Skib, som til RecheQords

Havn destineres, hgesaa betimehg herfra afgaaej som

de Skibe, der besegler de ovrige Fiskerhavne, thi det

kan ikke være Compagniet til nogen Forsvar, naar Ski-

bene fra Havnerne udebliver, at de ei dertil for con-

traire Vinde haver kundet komme, saa længe de ei i

rette Tid lader dem her fra bort segle, meget mindre

kan Landmanden ;i Island hoste de Frugter af Negocen,

hvortil Reseglingen hensigter; derfore, om det oftere

skulde befindes, at en eller anden Havn udi Island for-

medelst forommeldte Aarsag bliver ubeseglet, maa De

vente desformedelst at vorde anseet, hvilket vi Dennem
til Efterretning og Forebyggelse i Tide vil have ti!-

meldet. Vi forblive <Scc. Rentekammeret den 1 8. April 1 744.

Reskript til Stiftbefalingsmand Ocksenj ang. u. Mni.

Fordelingen af et Syssels Indtægter i Suspensions-

Tilfælde. Christiansborg 11. Mai 1744. — '

Norske Tegn. XXX, 99—100.

Christian den Sjette' &c. V. G. T. Fra Rjarne Hal-

dorsen, Sysselmand ved Hunnevattens Syssel paa Vort

Land Island, er til Os indkommen en Memorial, dat.

5** Aprilis næstafvigt, hvorved han allerund. haver ladet

andrage, af Amtmanden paa bem" Island, Os eiskel.

Joachim Henrich Lafrentz, den 22. Junii 1741 at være



502 Resrr. ang. Suspensions-Tilfælde.

-1744. bleven suspenderet fra bemeldte hans Sysselmands-

Il. Mni. Embede, og det udi Anledning af fem imod ham reiste

Sager, af hvilke de tvende ere allerede den 23**^ Martii

næslafvigl udi Vores .Hoiesteret blevne paadbmite, hvor-

udi han saavei for Mulkt som for Bestillingens Forbry-

delse er bleven frikjendt, desligeste Amtmandens Sus-

pension for Vores Hciiestoret har og været indstævnt,

samt paadbmt saaledes, at den ergangne Suspension

hurdle have sit Forblivende ind(il de ovrige tre Sager

vare lil Ende bragte. Men som det derhos fornemmes,

at ingen af de sidst berdrte tre Sager skal kunne an-

sees af besynderlig Værdie eller Betydenhed, og de

dog udi saa lang Tid opholdes, forinden de vorder

bragte til beh(5rig Endskab, da ham imidlertid forholdes

baade sit Embede og Embedets Indkomster, hvoraf

han ikke har haft det ringeste i Ire Aar, men derud-

over med sine B5rn er bleven sat udi Gjeld og Fattig-

dom, saa haver for"" Bjarne llaldorsen desaarsag ailer-

und. været begjærendes, at Vi allern. ville bevilge og

befale, at den hannem af Amtmanden paalagde Suspen-

sion, og de derudinden passerede Ordres og Se^ient-

ser maaKe, tillige med de sig derpaa grundende Pro-

cesser udi Vores nu holdende* Udiesteret vorde efter-

seet, og der finaliter vorde paakjendt, hvad enten han

bor miste sit Embede eller derved forblive", samt om
han bor miste eller beholde Sysselets lutrader fra

Suspensionens Dato, m. v. — Da, efter at Vi af din

herover indhentede allerund. Erklæring have fornummen,

at det af Amtmand Lafrentzen skal være bleven indbe-

rettet, at han' ad interim vilde anordne En, som indtil

Bjarne Haldorsens Sagers Uddrag kunde, som consti-

tueret Sysselmand, administrere Justitien og Sysselets

Intrader (dem du allerund. melder at skal bestaae mest

af hvis Sysselmændene af Vore Oppebbrseler, som

de for en stændig Afgift have i Fæste og Forpagtning,

kan have tilovers, naar saadan Afgift og andre paa-

gaaende Omkostninger ere betalte og fratrukne) imod
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Gaulion kunde oppebære, saml, naar ommeldle Afgift 1744.

til Landfogden var betalt, skulde til Bjarne Haldorsen,""^'^'^:

om ban beholdte Tjenesten, gjore Regning for Over-

skuddet, dog at samme constituerede Sysselmand deraf

for sig, efter Skik der i Landet, tog Halvparten for sin

Umage. Saa gives dig nu Jierpaa tilkjende, at ifald

Supplicanlen Bjarne lialdorsen intet af Sysselets Ind-

komster siden han blev suspenderet har bekommet, da

ville Vi hermed allern. have bevilget, at han hos den

constituerede Sysselmand Grim Grimsen maa fordre

Regning for Overskuddet af Sysselets Intrader, og at

den halve Deel af det beholdne Overskud skal være

hannem, fra den Tid han blev suspenderet, tillagt,

hvorfore, saa længe Suspensionen varer, aarlig skal

gjores ham Rigtighed efter at Oppebcirselerne ere blevne

indsamlede. Derefter du dig allerund. kan vide at

rette, og Vedkommende Sligt ligeledes til alleruad. Ef-

terretning at tilkjendegive. Befalendes åic. Christians

borg den 11. Maji 1744,

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen, j i . ,Mai.

ang. Bispe-Enke-Pensionen i Skalholt Stift. Chri-

stiansborg 11. Mai 1744- — Norske Tegn. XXX.

.100^-101.

Chj'istian den Sjelle &c.^ V. G. T. Eftersom Os

elskelig Frue Gudrune Einerlsdatter
,

afg. Mag. Jon Ar-

nesen, forrige Biskop over Skalholts Slift pay Vort Land

Island, hans Efterleverske, hos Os allcrund. haver an-

sogt og begjert, at Vi allern. ville tillade hende: af

Skalholts Bispestols Jordegods at nyde h'gesaa hoi en

I^ension, som bemeldte hendes afg. Mands Formands

E^ke, afg. Frue Sigrider Widalins nod, og skal have

belobet sig til 84 Rd. 5 Mk., og, som efterskrevne

Skalholts Bispestols Jorder, i Henseende til hendes ven-

tende Bopæl, for hende skal vfere beleiligst beliggende.

nemlig:
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1744. Bær udi Borgerfjord, Umdg. 180 Al., Qv. 4. 8 Hd. 4 iVJk.

Lårii^lioU do. — 80 - — 5, 6 — » —
Ho 11 - do. — 120 - — 6. 8 — » —
Oddstafeir do. — 180 - — 7. 10 _ 4,_

Brekka do. — 120 ' — 6. 8

Heynes do. — 120 - — 4. 6 — 4 —
Kjaransta^ir do. — 120 - — 4. 6 _ 4_
Kalmanslt'inga do. — 180 - — 5. 9

«

— 2 —
mgunnarslaoir udi

Kjose S- — 1 20 - — 5. 7 _ 2 —
{iråndarsta^iir do. — 60 - — 3. 4

Burfell udi Arnes S. — 200 - — 4. 9 — 2 —
Fornævnte Jordegods-Afgifts Summa
belober sig til 21 Hundr. 20 Al.paaLandsviis.

som gjor i Penge 84 Rd. 4 Mk.

saa haver hun derhos allerund. begjert, al Vi alleni.

ville tillade, al hun Revenuerne af forbem** Jorder som

en Pension udi hendes Enke-Sæde aarlig maatle nyde

og beholde, imod bem" Jordegodses og tilhorende

Qvilders Vedligeholdelse. Thi give Vi dig hermed til-

kjende, al Vi, efter den fra dig herover indhentede

Erklæring, allern. have bevilget, at form*' Biskop Jon

Arnesens Efterleverske maa forundes den allerund. be-

gjærte aarlige Pension af 84 Rd. 4 Mk., men, da det ikke

kan vides, om de Jorder, som hun i sin Ansøgning speci-

ficerer, kunde, formedelst den Tjeneste, som Opsid-

derne lige ved andre Leilændinge ere pligtige, eller

formedelst anden Beleilighed, undværes fra Bispestolen

eller ikke: saa ville Vi allern. al del skal ankomme

paa den, som af Os til Biskop over Skalholts Stift bliver

beskikket, hvilke Jorder hende udi Enkesædet til Pen-

sion kunde overlades. Derefter du dig allerund. haver

at rette. Befalendes &c. Christiansborg Slot den 11.

Maji 1744.

f

\
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Reskript til Biskoppen over Skalholt Stift, 1744.

ang. Confirmationen. Hirschholm 29. Mai 1744^. /^^"^
— Norske Tegn. XXX, Hi;''— 118; P. Péturss. Hist. Eccl. Isl.

S. 41—42; dette og folgende Reskr. sammenfoiede i eet hos

Fogtm. IV. 2, 569—571. — Paa Islandsk findes to Aftryk af en af

Harboe besorget Extract og Oversættelse, Skalholt 5. August

1744: a) «Extract af I)vi konunglega allranå&ugasta Rescripti

uni Confirmationina, nær og hversu hun eigi haldin ab verBa

i bafeum stiptum, Skalholts og Hola , i Islandi, daterub å

Hirsch-Holms Sloti faun 29. Maji Anno 1744. [irykkt handa

{leim, sem j^etta efni åhrærir, å Holum i Hjaltadal». (uden

Aar). 1 Ark i 4*°. — b) Samme aExtract« bag ved det is-

landske Aftryk af Confirmations-Anordningen 13. Januar 1736,

Holum 1749, paa 3 Qvart-Sider.

Christian den Sjette &c. V. B. T, Eftersom Vi af

de af Os elskelig Ludvig Harboe, Biskop over Thrund-

hjems Stift i Vort Rige Norge og General-Kirke-Visitator

paa Vort Land Island, som nu iagttager Biskoppens

Vices i Hole Stift sammesteds, (il Os indsendte Relatio-

ner og Forsiage, ang. den islandske Kirkes Forbedring,

iblandt andet have fornummen, at Vores om Ungdoni-

n3ens Confirmation og Bekræftelse i deres , Daabes

Naade den 13. .lanuarii Anno 1736 allern. udgangne

Forordning j efter at den udi det islandske Sprog var

bleven oversal, vel udi hele Island er bleven introdu-

ceret, men at bemeldte Biskop Harboe,., ang. Tiden af

^arel, naar denne Åclus beqvemmeligst kunde holdes

i Island.
. siden de i Vore Riger Danmark og Norge

dertil fastsatte Sondage ikke kan passe sig der, med
den derefter ved Doden afgangne Biskop over Skalholts

Bispedomme, Joen Arnesen, efter Vores allern. Befa-

ling, haver confereret, og med hverandre ere bleven

®"'S6j at
,
Sondagen' for Urbanus- Messe, som indfalder

i Maji Maaned, dertil var beqvemmest, og at, saafremt

der maatte indfinde sig flere Confirmandi, da ligeledes

') jevnf. det folgende Reskript til Harboe, for Holum Stift;

see For. 25. Mai 1759.

r
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1744. S5ndagen for Micholsdag
;

nieii, luinseet at det saalcdes

29. Mai. i hele Island er bleven kundiiiori, skal det dos have

tildraget sig, at endeel Præster der i Laudet have con-

firineret Born paa Sondagen Qvasi- niodo - geiiili , og

Andre derimod paa Sondagen for Urbanus-Messe. Da,

paa del al der udi denne vigtige Handling kan være

en Uniformitet over ah. Laudel, have Vi allern. funden

for got at anordne og befale, ligesom Vi og hermed

allern. anordner og befaler, saaledes som folger:

-I) Skal Gonfirmalioueu udi Skalholl Bispedomme i

Island holdes og forrettes Sondagen for Urbanus-Messe;

n)en, hvor Menighederne ere store, skal den ogsaa fore-

tages og holdes Sondagen for Michaelis. — 2) Naar det

maatte hænde sig, at stor Uveir, Sneefald, hoie Vande

og deslige forhindrede, at Menigheden ikke kunde komme
' til Kirken paa den beslemle Dag, daskai Confirmationen

hpldes paa den efterfolgende Stindag. —- 3) Saasom det

befindeSj atBornene ofte, formedelst Vandfald eller an-

dre lovlige Forliindringer, ikke kan scige en anden

Kirke, del og eragtes bedst at være, at Confirmationen

skeer i den Menighed, hvor Bornene sig opholde, paa

det at Menigheden ogsaa kan have Nytte deraf, saa

maa det være de Præster, som have een eller flere

Annexkirker, allern. tilladt, udi Annexkirken al contir-

mere den til. samme Annexkirke henhdrende og lil

Cohfirmation præparerede Ungdom paa den næst efter

de udi den forsle Post fastsatte Dage indfaldende Sou-

dag, og hvor der kunde være flere end eet Annex, da

paa den tredie Sondag derefter. — 4) Samllig Præste

skabet haver, enhver i sit Kald og Embede, ifolge

Confirmations-Forordningens 4'*'' Arlicul, noie og med al

Nidkjærhed at paaagte, at det, som Bornene, der skal

confirmeres, vide at svare til Sporgsmaale i deres

Ghristendoms Kundskab, ikke beslaar udi et blot ihu-

kommelses-Værk, uden Forstand og Eftertanke, men de

skal, efter samme Articuls Formelding, undervise dem

saaledes, at de derved kunde naae en levende Kund-
r

I

I
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skab, og sætte det som de have lært til Nytte og 1744.

Christetidoms Oveise i Værk, saa oa at Ungdommen 29. Mai.

kan, ved det Guds Sandlieder bliver dem alvorlig ind-

prentede, opvækkes til at give Sandheden Rum, og

eflerfolge den i deres Liv og Levnet, samt bringes til

en sand Hjertens og Sinds Forandring. Og, sorii det

er erfaret, at den Uskik haver været næsten alminde-

lig, at lage B5rn saa ganske unge af 9, 10, 11 til 19

Aar gamle til Confirmalion, ligesom de hidindtil ere

bleven tagne til Alterens Sacramento: saa viile Vi

allern., at et Barn skal i det mindste have opnaaetden

Alder, forend det angiver sig til Confirmation, at det

kan skjonnes, at det er konmien til god Eftertanke oin

saa hellig og hoivigtig en Sag ^ — o) Paa det at Ung-

dommen kunde opvækkes til, med Fhd at lægge sig

efter at læse i Boger, ville Vi allern., at i det mindste

et Barn, hvor der er En i Huset hos deres Forældre, Hus-

bonder eller Paarorende, som kunde læse i Bciger, skal

lære at læse i Bogen, forend det indfandt sig til Con-

firmation. — 6) Præsterne i Skalholt Bispedomme skal

tilholdes strax at anskaffe sig hver en Bog, for der udi

al indfore de til Confirmation Antagne, hvormed, de og

deres Efterkommere i Embedet fremdeles og altid skulle

continuere. — 7) Præsterne i Bispedommet skålaarhgen

indberette til Biskoppen, hvor mange der ere bleven

confirmerede i Enhvers Menighed, saa og om, og hvor

længe Enhver af dem havde ladet sig undervise af

t^ræslen, paa det Biskoppen ved Leilighed kunde for-

f^^>re, hvad for Grund Barnet i den Tid havde lagt; til

hvilken Ende Bornene, som ere bleven confirmerede,

uveigerlig skal indfmde sig i Kirken til den Tid, naar

Biskoppen visiterer hvert Sted, paa det des noiere

kunde erfares, om Vores allern. Befaling i alle Poster

var bleven alleruntl. efterlevet Derefter du dig aller-

underd. haver at rette, og denne Vores allern. Befahng

') For. 25. 'Mai 1759, § 1 og 2
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1744. samtlig Præsteskabél i Skalholt Bisped(5nime til allerund.

29 Mai. Efleiievelse at bekjendtgjore, saa og alvorligen og med
al Nidkjærhed ni paadrive, at denne Vores allern. Be-

faling udi det dig allern. anbelroede Bispedomme med
allerund. HOrsommeliehed vorder efterlevet. Befalendes

&c. Hirschholnj den 29. Maji 1744.

29. Mai. Reskript til Biskop over Throndhjems Stift

og , pro tempore General- Kirke -Visitator paa

Island Ludvig Harboe ,
ang. Confirmationen.

Hirschholm 29. Mai 1744'. — Norske Tegn. xxx,
110^—113.

"

Christian den Sjette &c. V, B. T. Eftersom Vi af

de af dig til Vores General-Kirke-Inspections-CoUegium

hidsendte Relationer og Forsiage, angaaende den is-

landske Kirkes Forbedring, iblandt andet have fornum-

men, at Vores om Ungdommens Confirmation- • •

ve] udi hele Island er bleven introduceret .og fastsat,

men at du, angaaende Tiden af Aaret .... befaler saa-

ledes som fOlger: 1) Skal Confirmationen udi Hole

Bispedomme i Island .... [som i foregaaende Reskript].

— [§ 2 og 3 som i foreg. Reskr.] — 4) Samtlig Præste-

skabet haver sætte det som de have læit til Nytte

og Christendoms Oveise i Værk, sa^ at Ungdommen

kan .. . hdivigtig en Sag. — 5) Paa det at Ungdommen

indfandt sig til Confirmationen. — 6) Præsterne i

Hole Bispedomme, som, efter skeede Paamindelse, haver

anskaffet sig liver en Bog, for derudi at indfore de til

Confirmation antagne, skal, baade de som nu ere eller

herefter blive beskikkede, fremdeles dermed altid con-

tinuere. — [§ 7 som i foreg. Reskr.] — Derefter du dig

allerund. haver at rette, og denne Vores allern. Befaling

samtlig Præsteskabet i Hole Bispedomme til allerund.

^) jevnf. det foregaaende Reshript for Skalholt Stift.

O det Udeladte stemmer ordret med det foregaaende Reskr-
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Efleiievelse at bekjendtgji5re; og, som Vi ligeledes under 1744.

denne Dags Dalo have ladet expederc lige saadan ^^^""oip^j^

Befaling, forsaavidt SkalhoU Bispedoiuinc angaaer, saa

haver du, siden der nu ingen Biskop er, samme at

aabne, og derhos at foranslalle, at den alle Præsterne

der i Bispedommet bliver communiceret, paa det at de

i lige Maade kunde vide sig efter denne Vores allern.

Befaling udi alle Postei' at rette og forholde. Sluttelig

ville Vi allern., at enhver af forski'evne Befalinger skal

henlægges til Bevaring udi ethvert Bispedommes Stifts-

kirke til Efterretning for den efterkommende Tid. Udi

det Ovrige indberettes Os af dig, at du disse tvende

Vores allern. Befalinger haver bekommet. Befalendes &c.

Hirschholm den 29. Maji i 744.

Forordning om Sabbathens Og andre Hellige-Dages 29 Mai.

tilborlige Helligholdelse paa Island. Hirschholm

29. Mai 1744. — Publiceret af Prædikestolene og paa

Herredsthingene, samt paa Althinget 1745 (Allhingsb. Nr. 2).

— NorskeReg. 34, 529—537; Original-Aftryk hosHopffner; P.

Péturss. Hist. Eccl. Isl. S. 30—36; Qvart-Forr. 1744, S. 81—

91 ; Rubr. hos Schou III, 582. — Islandsk Oversættelse, stad-

fæstet af Harboe aSkalholti 29. Augusti Anno 1744», trykt paa

Holum 1749, 1 Ark 4*0: "Forordning um tiihlyfeiiegt helgihald

Sabbatlisinsosannarahelgradaga alslandi, litgeflnaHirschholms

Sloti Jiann 3. .Tunii [saaledesTrykfeil for 29. Maji] Anno 1744«.

Vi Christian den Sjelle &c. G. A. V., at Vi om Sab-

bathen og andre Fest- og Rededages Helligholdelse paa
Vort Land Island til Guds Æres Befordring have fundet

for godt at anordne og befale, saasoni Vi og hermed

ydermere allern. anordne og befale : I \ Skal alle SOndage

og de Helligdage, som Loven befaler, ligesom og Skja^r-

torsdag og Langfredag, i Henseende lii det store For-

I^sningsværk, baade For- og Eftermiddag af Alle og

Enhver i al Stilhed og Andagt vedborligen helligholdes.

— 2) Paa det al den efter Prædiken af Os allern. an-

ordnede Catechisation ikke raaa enter) blive for kort
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1744. eller aldeles forsoint, ei heller Menie;heden, især om
29. IMai. haarde Vinterdage, for længe fra deres Hjem maa blive

opholdet og derved blive fortrydelig: saa skal Guds-

tjeneste overall i Kirkerne saa tidlig mueligt være kan,

og, om end Gommunicanlernes Mængde eller andre

uforbigjængelige Forfald derudi inaatte foraarsage nogen

Ophold, dog ikke sildigere end Klokken Tolv begyndes.

Til den Ende skal og Sognefolket saa tidlig, og naar

det ringer anden Gang, være i Kirken hver paa sit Sted

tilstede, men ingenlunde sig ude paa Kirkogaarden eller

i de nærmeste Huse, indtil Prædiken begyndes, opholde.

Forseer sig Nogen herimod og efter tredie derom givne

Advarsel ikke i'etter sig, da angives den for verdslig

Ovrighed og straffes som Sabbathens Overtrædere. —
3) Gudstjenesten skal strax, forend den forste Psalme

eller Introitus sjunges, med den allerede i de vedtagne

Messe-Sangboger indforte Bon ogFader-Vor begyndes, og

efter Catechisationen ligeledes med Bon og Fadei^Vor slut-

tes; og skal samme Biinner af En iblandt dennem, som i

Choret sjunge og bedst kunne læse i Bogen, men iSkalholt

og Hole Domkirker af en Domkirkens Skoles *Discipel

med Andagt læses.— 4) higen Præst maa, udenhoiesle

Nc)dsfald, Gudstjeneste i Kirken een, langt mindre to eller

treSbndage i Bad udsætte
;
og skulde Nogen formedelst

un<5dvcndige Ueiser, eller uden forhen efter Loven tagen

Forlov, saaledes forscimme den hannem anbetroede Me-

nighed, da skal han derfor af Provsten tiltales; og skulde

saadan Forsommelse af Provsten, uden forhen derom

at have givet sin Biskop vedborhg Efterretning, bhve

begaaet, da skal han for Consistorio tiltales; men skeer

det oftere, have de deres Kald forbrudt. — 5) Paa de

Aarets som St. Hans- og Michels-Dags Tider, (ja Bon-

(iernu niaae enten ved at sanke Græs eller Mad-Urter

paa Fjeldene, eller for at fiske ved Sekanten, eller paa

lange Reiser efter Fisk maae soge deres Nærmg

Livs-Ophold, skal Præsterne dog prædike, og, endskjcindt

ikke saa Mange haves, som kunde sjunge i Gliorct, saa
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skal dog Sang med Kouer, Born og Tjenestefolk^ som 1744.

have at indfinde sig og maae i Kirken være tilstede, '20. Mid.

holdes. Især have og Præsterne paa saadan Tid, naar

ingen voxen Folk forefindes, med Ungdommen at cate-

chisere. — 6) Advares Præsierne og hermed alvorligen

befales, at de, naar de for at soge Livs-Ophold indfinde

sig ved Handelsstederne, sig da saaledes, som dei'es

Embeds Værdighed og Vigtighed anstaaer, opfOre, og

derhos ikke forhale Tiden, at de jo om Sondagen kan

være hos deres Menigheder og selv forrette deres Kald

og Gudstjeneste, saa at intet derved forsommes, hvor-

for og Præsterne, saavelsom og deres Medhjelpere,

naar de sig ved Handelsstederne indfinde, af det is-

landske Gompagnies Kjbbmænd fremfor alle Andre skal

og bor klargjores og befordres. Men skulde Præsierne

ei saa hastig kunne belbrdi es, at de jo nodes til at

bfive længere endeenSSndag borte fra deres Menighed,

da have de at besbrge Gudstjenesten og Ministerialia

ved Nabo-Præsten forrettet. — 7) Præsterne have flittig

at iilholde Sognefolket uden Persons Anseelse, at de,

tilligemed deresBorn, Tyende, Muusfolk ogUnderhavende,

komme i Guds Huus. Dersom Nogen findes modtvillig,

skal de tb Gange af Præsten advares; og, saafremt de

ikke ville lyde Præstens Formaninger, men udenskjellig

Aarsag endda udeblive, haver Prusten det for den

verdslige Ovrighed at angive, som uden Forhaling skal

sbge derpaa, efter. Loven og Sagens Beskafienhed, at

raade Bod. Tier Præsien dertil stille, eller Ovrigheds-

Personer selv befindes efterladen i at besbge Guds

Huus, eller og i at stralfe andre slige gjenstridige og

forsætlige Sabbaths-Overtrædere, da skal Præsterne, som

slig Forsbnunelse er overbeviisi, erlægge dobbelt Hellig-

dags-Brbde, som til fattige Præste-Enker bbr henfalde,

raen Ovrigheds-Personerne for Forsbmmelse i at efter-

leve Vores allern. Befalinger tiltales. OgbbrReppsliorerne

saavel som Syssehnændenes Politie- Betjente være aar-

vaagne, og, saafremt de ikke selv vil straifes, ifald de

1
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1 744. findes efterladne eller partiske, for Præsten angive de, som

29. Mai, de vide i Guds Huses Besogelse at være forsommelige. —
^^^^^^^ '

8) Enhver skal s(5ge Kirken hver Sondag, naar derudi

prædikes, og niaa ikke - uden lovlig Åarsag, nemlig

Svaghed, Syges Opvartning, h5i Vand og Sneefald,

Veienes alt for store Længde eller Besværlighed, eller

anden hoifornoden Forfald udeblive. Forsommer No^en

om Sonuneren tvende og om Vinteren trende Sondager

i Rad uden lovlige Aarsager at komme til Kirken, da

skal den til fattige Enker i det Sogn, hvor den sig op-

holdte, give fire Mark danske. De islandske Kjcibmænd

og deres ,ArbeidsfoIk skal og, naar de nogenledes for-

staae det islandske Sprog, ligehides være pligtige, Andre

til godt Exempel, at scige den nærmeste Kirke hver

Sondag, ligesom og de, som om Vinteren ved SOe-Kan-

ten for at fiske og de saa 'kaldte Kjbbemænd, der om

Sommeren i fremmede Sogner for at slaa Græs sig op-

holde, bor ilillig den nærmeste Kirke besbge, og der-

' om, naar det af deres Skrifte-Fader forlanges, Beviis

fremlægge. — 9) Husfædre og Husmddre skal for deres

Bbrns og Tyendes Udeblivelse af Kirken, naar de ellers

ere saa gamle, at de mod Eftertanke kunne hore Præ-

diken, være ansvarlige, og have de, saafremt de ikke

paa En eller Andens Ulydighed og Haardnakkenhed

selv kunne raade Bod, da at give det Præsien tilkjende,

som haver de Gjenstridige derfor uden Ophold alvorlig

at tiltale. — 10) Ingen, i hvo det .er, niaa, imedens

Gudstjeneste varer, sig uden lovlig Aarsag og hoifor-

noden Forfald af Kirken begive; og skal de Voxne,

som vise sig herudi efter gjorte Paamindelse opsætsige,

betale Helligbrbde, men de Unge derfor af deres Kor-

. ældre straffes, og kan Kirkedbren, naar den Psalme

«Aleneste Gud i Himmerign begyndes, for al Udlbben og

Uorden at forekomme, tillukkes; dog skal Klokkeren,

om Nogen efter den Tid i al Skikkelighed skulde banke .

paa Kirkedbren, være villig og til rede at lukke den-

nem ind, men de, som ere tilstede, skulle der forblive,
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indtil Gudstjenesten med Catechisationen" er endet, -• 1744.

H) Det tredie Ringen med alle Klokker, som paa nogle 29. Mni.

Steder der i Landet er sædvanligt, naar den forste Psalme

er sjungen, skal, efterdi Menigheden ikkun derved udi

sin Sang og Andagt forstyrres, være afskaffet. — 12)

Præsterne skal i al Kjærlighed tilholde deres Tilhorere,

al de alle, ei alene Mands- men og Qvind.^s-Personer,

som kunne læse, have hver sin Psålmebog med sig,

for deraf at sjunge; og skal Qvindes-Personer baade

under Sang og Prædiken (paa det at Lærerne desto

bedre kan erfare, om de uden Sbvnagtighed agte paa

det, som i Prædiken fremfcires) sidde med blottede

Ansigter, uden at skjule dem med deres Torklæder. —
13) De som komme til Kirken skal. naar de ikke vil

gaae ind i Kirken
,

og ingen Svaghed denneni derfra

forhindrer, der ei heller er nogen beviislig Fornbden-

hed, som tilskynder dennem at ile hjem, Kirken og

er saa stor, at de derudi med de andre vel kunde

rummes, agtes som de, der ikke paa den Dag i Kirken

har været. — 14) Det maa ikke være Lærerne tilladt,

. naar Prædiken i Faste-Tiden skal holdes, da efter eget

Behag og hans Becjvemmelighed, Dagen, paa hvilken

han Faste-Pra^diken vil holde, at udvælge eller omskifte,

uien dertil skal være en Menigheden bekjendt bestan-

dig og vis fastsat Dag: nemlig Onsdagen udi de Hoved-

kirker eller Annexer, hvor Præsten og Menigheden til

rette Tid kan være tilstede ; men paa de Steder, hvor

Kirkerne ere fra Menighederne all for langt borlliggende

og de besværlig kan være tilstede, skal Faste-Prædiken,

ligesom hidindtil paa sine Steder skeet er, holdes om
Lciverdagen for eller Mandagen efter den Sondag, som
udi Kirken paa samme Tid er prædiket, dog at samme
Dage eller Tider Menigheden til Efterretning, naar de

engang ere fastsatte, blive uforandrede. Ligesaa lidet

maa de beramme Bededage til Gommunion i noget

Sogn, hvor Kaldet er ledigt, og ingen Præst i lang Tid

maatte have været. — 15) Paa det at Prædikenerne til

^' ^ 33
'
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1744. Opbyggelse maa være indrettede, saa have Præsterne

29. Mai. ei alene flittig under Bon og Guds Paakaidelse til deres
^'"^"^^

offentlige Taler at studere, men og samme, i det mind-

ste den fornemste Indhold derai' isaafremt de ikke ved

> Arbeide og anden hoistnddvendig Afhold derfra for-

hindres) skriftlig at forfatte, paa det at Superintendenten

samme, naar han det ved de aarlige Visitatser tnaaite

forlange, kunde i^ennemsee, eller tage dennem med

sig, for derhos det Fornodne at erindre. — 16) Kir-

kerne skal om SOndagen Iioldes rene og ryddelige, og

maa derudi lige saa hdet andre, som den Dag, findes

Gang- og Senge-Klæder, Gods eller Vare, forargehge og

med den evangeliske Religion stridende Billeder, da

Sligt er uanstændigt og med de der foretagende helUge

Forretninger uovereensstemmende. Dog maa der, hvor

ei Stole ellei" Bænke at sidde paa ere, staae Kisler

med hvad derudi kunde være gjemt. Hvor og tillukte

Lofter i Kirkerne ere, maa der reenlige Sager, som

ikke give ond Lugt, elier paa anden Maad'3 for samme

Sted ere usommelige, gjemmes: men udi Kirken maa

ingen fremmed Handel drives, da den, som herimod

handler, skal for hver Gang betale eel Lod Solv. —
, 17) Præsterne skulle formane Soguefolket, al de, naar

Gudstjenesten er endet og de ere komne tilbage til

deres Hjem, anvende den Ovrige Tid af Son- og Hellig-

dagene til Opbyggelse, og al eftertænke hvad Lærerne

af Guds Ord have fremfort, san}t ved Bon, Guds Paa-

kaidelse og aanderige Bogers Læsning at udbse deres

Hjerter for Gud, og at Forældre og Husbonder især

med Flid holde deres Bbrn, Paarorende og Tyende til

det samme, af dennem forfare hvad de af Prædikenen

til deres Opvækkelse have beholtlet, og at de samthg

med forenede Hjerter og .\ndagt Hviledagen med Bon

og Forbon for Guds Kirke og hans Ords Fremgang,

^ Os og det kongelige Arvehuus, med videre, hvad en

retsindig Christen udi sin Bon haver at iagttage, slutte.

Wj Ingen maa uden hiiiéste Nodvendighed paa nogen
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Son- og Helligdag arbeide, ei heller enten befale eller 1744.

tillade nogen af sine Tyende del at gjore, saafremt de 29. Mai.

ei vil straffes som for Helligbriide, Ei heller aiaa no-

gen paa Skjærtorsdag eller Langfredag, lige saa lidet

som Si5n- og andre Hellige-Dage, gaae med Baader til

S(ies, for at fiske, f(3rend Son- og Helhgdagen ganske

er til Ende, med mindre stor Hungersnod dennem der-

til maalte tvinge. — 49) Al Dobbel. Leg, Renden, Spil,

gjækkelig Snak og Skjemi, Reiser, som ikke sigte til

Næstens Opbyggelse eller christen Kjærligheds Oveise,

og de Reiser, som til egen Fordeel, eller for at spare

paa Sognedagene til eller fra Handelspladserne, fore-

tages
,
forbydes herved alvorligen alle og enhver uden

Forskjel, under Straf af Helligbrode. Skulde nogen af

'det islandske Compagnies Kjobmænd understaae sig,

paa San- og Hellige-Dage eller Hellig-Aften, enten selv

eller ved deres Folk Vare al sælge, Qvi«g at slagte,

eller paa nogen Maade at arbeide og drive Handel:

ligeledes om nogen sig paa bemeldte Tider hos dem i

Handelspladsen, for at kjobe eller sælge, undtageu del

inaatte være for at hjelpe og redde en Syg, skulde ind-

finde, da skal de, som sig derimod foi'br^de, betale

dobbelt imod det, som de agtede at forhandle eller sig

at tilhandle, deraf Halvdelen henfalder til Angiveren,

i livo han er, og den anden halve Deel til fattige

Præste-Enker. Saa skal og den Kjobmand, f^om under

Prædiken paa en Helligdag befindes at reise til varme

Bade/ Skove og saa videre, for sin Person og hver

især han rhed sig tager, betale Helligdags Brode. —
20) De, som have nogen Fciring at flytte, skal paa det

Sted, hvor de om Ldverdag Aften tage deres Naiteleie,

med deres Flytteheste, indtil Helligdagen er til Ende,

forblive, og imidlertid selv saavelsom de, der med den-

nem ere i Fdlge, saa mange mueligt er, besøge den

nærmeste Kirke, men, skulde Kirken være saa langt

fra dennem, saasom hoit paa Bjerge eller Fjeldene belig-

gende, at de ikke did kunde komme, skulle de der,

33*

r
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1744. hvor de ere, i al Andagt helligholde Hvile- og Hellig-

29. Mai. dagen; dog er dennem, som ikke have Flyttegods med

sig at fore , ei formeent om Scindags - Morgenen al

komme ned af Fjeldene, naar de ikkun Gudstjenesten

i den næstliggende Kirke besoge. I hoieste Nfidsfald

tillades og dennem, som ville til eller fra Westnianoe

eller nødvendig over Vandet maa ej6re Reise, samme,

naar de forVeirets Skyld maa opholde sig en lang Tid,

paa en Helhgdag at foretage. — 21) Bliver en Præst

til nogen ærhg Samqvem paa en Sondag indbuden,

da haver han sig saaledes, som det hans Stand vel

egner og anstaaer, og saaledes at han er de Nærvæ-

rende til Opbyggelse, at opfore; og maa han ingen-

lunde hos Nogen, i hvo det end være maatte, gjore

nogen Opvartning for Borde. — 22) Ingen, enten Geist--

Hg eller Verdslig, ei heller Nogen, som er betroet Vores

Regnskaber at forestaae, maa paa Son- og Hellig-Dage,

enten for eller efter Praidiken, Bcinder eller andre med

nogen Slags Regnskabs-Sager bemoie; hvo som herimod

handler, skal forste Gang betale HeUigdags-Brode
,
og

anden Gang være Tiltale og Straf, som Vores Lovs

modtvillige Overtrædere, underkastet. — 23) De ved-

tagne Skikke, som fra gammel Tid ved Bispernes egen

tiltagen Myndighed have været anordnet og hidindtil

vedligeholdet, nemlig: at der i hele Island Jule-Nat er

holden Prædiken over det sædvanlige Hditids- Evange-

lium Luc. 2. v. 1—14 og derimod forste Jule-Dag ble-

ven prædiket over den Text Joh. 1. v. 1—14; Ligele-

des at der paa adskiUige Steder i Holum Bispeddinnie

den forste Sommer- og forste Vinter-Dag holdes halv

heUig, og forklares en Text som Pi'æsten selv vil ud-

,

vælge; det og i 3*' Sysseler udi Holum Bispedomme,

nemhg i Skagefjord, Oefjord og Thingde er brugeligt, at

Bcinderne paa en vis Dag om Aaret forsamle sig til de

dennem af forrige Biskopper anviiste Kirker, for der

at give en frivillig Gave til Fattiges Underholdning, hvor

og ligeledes af nogle Præster ivexelvii» bliver prædiket,

» I
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skal, som stridige med den Overeensslemmelse og

Lighed, som i begge Vores Kongeriger udi Kirkesager

bor være, efterdags alle og aldeles være afskafFede,

og skal nu den Text Luc. v. 1— 14, ligesom det i

Vores Kongeriger Dannemark og Norge skeer, paa forste

Juledag lil Hbimesse herefter forklares, dog paa det at

de Fattige ikke, ved den i de forhen benævnte Sysseler

paa en vis Dag om Aaret holdte Samlings og Prædi-

kens Afskaffelse, skal lide, saa tillade Vi allern. , at

samme paa den Dag ellei's til Fattiges Underholdning

givne Almisse og frivillige Gave paa en S5ndag, da

Menigheden m5der, maa kræves. — 24) Og som dét

skal paa Island være bleven til en Sædvane, at Syssel-

mændene paa visse Steder holde Mandtaller og Her-

reds-Thinge i Kirkerne, under Paaskud, at ingen be-

qvemme Huse dertil findes; saa forbyde Vi hermed

allern. nogen Mandtals- eller Herreds-Thing efterdags i

Kirkerne at holdes, og derimod, byde og befale, at Al-

muen under Vores Amtmands og Sysselmændenes Di-

rection skal i hvert Thing-Sogn, hvor forneden gjores,

paa de beleihgste Steder, og paa saadan Maade, som

efter Landets Beskaffenhed skee kan
,

opbygge be-

qvemme Thinghuse. I det 5vrige ville Vi allern., at

denne Vores Forordning, tillige med det, som Vores

Norske Lov om dem. som sia fra Nadverens Sacramento

skulle entholde, om Sværgen og om Bornelugt indehol-

der, aarlig paa Palme-Sijndag og fjerde Sondag i Ad-

vent for Menighederne af Prædikestolene til Alles Efter-

retning skal læses, og overalt paa Vort Land Island

saavel paa det faste Land, som derved og underlig-

gende Ger allerund. iagttages, og derover af de af Os
allern. beskikkede Ovrigheds - Personer

,
Geistlige og

Verdslige, saaledes som de selv derfor vil staae til

Ansvar, holdes. Hvorfore Vi hermed byde og befale

Vores Stiftbefalingsmand, Biskopper, Amtmand, Laug-

mænd. Sysselmænd, og andre, som denne Vores For-

ordning tilskikket vorder, at de den paa behørige Ste-

I

29

744.

. filai.
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1744. der til Alles Efterretning strax lader læse og forkynde.

rj^^TT^ Givet paa Hirschholms Slol den 29. Maji 1744.

r

29. Mai. Forordning anlangende CatecMsationen for

Ungdommen i Island. Hirschholm 29. Mai 1744.

— Publiceret af Prædikestolene og paa Herredsthingene, samt

paaAlthinget 1745 (Althingsb. Nr. 2). — Norske Reg. 34, 537^—

543; Original-Aftryk hos Hopffner; P. Péturss. Hist. Eccl. JsL

• S. 37- 40; Qvart-Forr. 1744, S. 91—98; Rubr. hos Schou III,

582. — Islandsk Oversættelse, stadfæstet af Harboe «Skalholti

29. Augusti Anno 1744«, trykt tilligemed Aabent Brev 22. April

1635, paa Holum 1749, 1 Ark 4*°: »Forordning åhrærandi ling-

démsins Catechisation i Islandi, utgeCn å Hirschholms Sloti

{)ann 29. Maji Anno 1744».

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V., at, som Vi

ugjerne have maattet fornemme, at, omendskjondt det

ved adskillige kongelige Befalninger, den islandske Lov

og hoisalig og hciilovlig Iliukommelse KoTig Christian

den Fjerdes Ordinautz, alvorligen er befalet, at Præ-

sterne paa Vort Land Island flittig og uden nogen For-
E

sommelse skulle hver Sondag overhore og undervise

Ungdommen i Borne -Lærdommen med Lutheri Udlæg-

gelse; saa skal dog derved baade hos de Geistlige og

Almuen der i Landet yttre sig saa stor Mangel og Efter-

ladenhed, at, da Vores General-Kirke-Visitator, efter den

af Os til hannem medgivne Instruclions Tilhold , ved

sin Ankomst i Hole, haver befalet Præsterne i samme
Bispedomme, med mere Flid, end didindtil skeed var,

og uden Forsommelse, al drive Galecbisationen, saa skal

dog endeel af Almuen have agtet det for nogel Nyt og

Usædvanligt, og enten ikke have modt i Kirken, eller

og, naar Præsten haver begyndt at catechisere, lobet

ud af Kirken, saa at det med denne viglige Sag, som

dog der paa Landet er saa meget mere, som der ingen

offenthge Borne-Skoler findes-, magtpaaliggende, endnu

ikke, enten formedelst endeel Præsters utidige Frygt-

agtighed, eller formedelst Almuens Fortrædeligheds og

Skjodeslosheds Skyld, skal være kommen til nogen ret-
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skafFen Skik og Orden. Thi er hermed Vores allern. 1744.

Villie og Befaling, ligesom Vi og hermed allern. anordne 29. Mai.

og befale: 1) At Præsterne paa Vort Land Island, efter

den hoisalige og hciilovlige Kong Ghristiani Qvarti den

22. April 1635 givne, udi del islandske Sprog oversatte

og paa Hole den 20. Maji 1636 trykte allern. Befaling,

skal, naar de ikke ved lovlig Forfald ere forhindrede,

hver Scindag undervise og overhore Ungdommen i Borne-

' Lærdommen og Guds sande Kundskab, saafremt de ikke

efter samme Befaling vil ansees og straffes. — 2) Paa

det at de kunde have desto bedre Tid lil at catechi-

sere, og Menigheden, særdeles i de korte og kolde Vinter-

dage, ei maa blive for længe opholden fra at komme

til deres Hjem igjen; saa skal Præsterne prædike des

kortere, oa det ikke over en halv til een Time. —
3) De skal for alle Ting see derhen, at Ungdommen vel

og ret lærer saligDoctor Morten Luthers liden Gatechismum

uden noget at tilsætte, forandre eller udelade, saa og

at de fremsige den med Eftertanke, saa at Præsterne

ikke maae lade sig det være nok, at de fremsige den

Ord lil andet, men de skal og ved Sporgsmaal efter-

s5ge, om de Unge ret til Grunde forstaae Meningen af

det, som de have fremfart. — i) Præsterne skal i deres

Gatechisation bruge den til almindehg Brug overalt udi

Kirker og Skoler i begge Vores Kongeriger af Os an-,

befalede Gatechismi Forklaring, oe ei lade det blive

derved, at de deraf paa Prædikestolen læse et Stykke,

men de skal efter Prædiken eller Gudstjenesten paa

. . Kirkegulvet for Ungdommen randsage, hvad de deraf

have beholdet. Udi Maaden at catechisere maae Præ-

sierne ingenlunde lade det derved beroe, at de Unge

opreigne Svaret saaledes som det staaer i Bogen, men
de skulle baade forandre Spijrgsmaalene, og lade den-

nem derpaa med deres egne, endskjOndt eenfoldige

Ord svare og derefter forklare, og til Opbyggelse det,

som er spurgt og svaret. appHcere, og endelig igjen'

forfare, hvorledes det af Ungdommen er bleven fattet



520 FoH, OM Gatechisåtionen.

1744. — 6) De Skriftens Sprog, som forekomme i Gatechismi

29 Mai. Forklaring, skal vises og randsages efter de Ord, hvor-
"^'"^

udi Grunden til det, som deraf skal bevises, ligger,

paa det at Ungdommen desto bedre kan vide, hvorfor

de samme Skriftens Sprog have lært. Og paa det at

Præsterne, næst Almuen, desto bedre sig derudi kunde

linde, skal bemeldte Ord af samme Sprog, naar den

af Os anbefalede Gatechismi Forklaring igjen bliver

oplagt, med storre Stiil end de ovrige trykkes. Og
' paa det at baade Bom og Tilhorere kan til Agtsomhed

under Prædikens og Guds Ords Horelse opvækkes, saa

maa og Præsten af hvert Barn, eller andre af sine Til-

horere, forlange at gj(5re Rede for hvad de af Prædiken

til deres Opbyggelse have beholden. — 7) Lærerne b^ir

ved deres Catechisationer imod Bcirnene vise al Kjær-

hghed og Lemfældighed, samlet med en retsindig Alvor,

og ikke lade sig af Vrede indtage, langt mindre med

Skjænden udbryde, om de' ikke enten svare ret, eller
*

F

strax. sig i de forelagde Sporgsmaale kunde finde, paa

det at de ikke fra Gatechisalionen skulle afskrækkes. —
8) Skal det ikke være en Præst formeent hos sine Til-

hørere, naar de sig i Skriftestolen indfinde, især naar

nogen Fremmed er kommen i hans Menighed , enten

den der vil være bosiddende eller tjene, da at rand-

sage om deres Guds Kundskab og Fremgang derudi.

—

9) Forældre og Husbønder skal være pligtige at befale

og tilholde deres Bcirn og Tyende, uden Forsommelse

at indfinde sig ved denne hoiforncidne Gatechisatioh,

naar ingen lovlig Forfald og beviislig Aarsag dennem

derfra forhindrer, saafremt de ikke efter givne Paa-

mindelser vil straffes som for Helligbrode. — 10) Baade

Drenge og Piger skal ved Gatechisationen paa Kirke-

gulvet fremtræde, og ellers vænnes til udi deres Lader

og Gebærder at være sædige og andægtige; de skulle

derhos tale hdit og forstaaeiig, hvilket og Præsten bor

iagttage, paa det at den hele Menighed deraf kan have

Nylle; og at Alting maa gaae ordentlig til, saa maa del

*



For. om CATECfllSAXIONEN. 521

ene Barn ei i Svaret hindre del andel eller tale hin- 1744.

anden i Munden. — 11) Det hov hverken være Unge 29. Mai.
^

eller Gamle, Gifte eller Ui^ifte, Bern eller Voxne lilladt,

enten forend Gatechisationen begynder, eller under

Gatechisationen at gaae ud af Kirken, men de skulle

Alle, saafremt ingen Svaghed eller beviisUg Aarsag det

forhindrer, derved blive tilstede, saafremt de ikke efter

foregaaende niende Articul ville ansees. Og kan Kirke-

dorrene, for al Udloben af Kirkerne at hindre, tilsluttes.

— 12) Paa det Ungdommen kan vænnes til hjemme al

lære noget Godt til desmere Befordring i deres Kund-

skab, saa skulle Præsierne forelægge Bornenc, som

enten kunne læse, eller lade sig 'det af deres Forældre,

Husbonder eller Paarorende indprente, visse Stykker

af Gatechismo eller dens Forklaring, som de Unge Ugen

over hjemme have at lære udenad, derom hver Sondag

af dennem skal fordres Regnskab
,

og dennem gives

Anviisning paa hvad "Maade B5rn med Forstand og til

deres sande Nvtte have at lære udenad, efter det som

udi 5'" Articul meldet er. —
, 13) At alt dette desto

bedre kan istandsættes, saa skal Præsten i de mindre

Kirke-Sogne have tvende og i de storste fire Medhjel-

pere, hvilke b5r agte paa Ungdommen og lilsee, at de

ikke ved Gatechisationens Oveise ere forsOmmelige.

Bisse Medhjelpere maa Præsten selv med Provstens

Forevidende, af de bedste og mest grundede Bonder

i Menigheden udvælge, da samme ellers derved have

iagttage det, som Loven paabyder; og maa Ingen

unddrage sig fra Medhjelper- Embede at paatage. —
'^4) Præsterne skulle, for desbedre at komme i Kundskab

om og hvorledes Forældrene og Husbonder antage sig

deres Borns og Tjenestefolkes Underviisning, saa ofte

som rhueligt^ og to Gange i det mindste om Aaret

(efter de heisahge Kongers Christiani Qvarti og Ghri-

stiani Qvinti Befalinger af 22. ApriHs 1635 og 28, Fe-

bruarii 1691 Arl. 1) indfinde sig udi hvert Huus i deres

Menigheder, hvor de da, iblandt andre dennem ved Huus
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1744. Besdgelse tilkommende Forretninger, have at erfare den

29 Mai. Underviisningsmaade, som i Husene bruges, og i Kjær-

lighed al give de fornodne Erindringer til Forbedring.—
15) For herom at faae nærmere Efterretning, saa skal

hver Provst aarlig udi sil Provslie visitere, naar Super-

intendenten ei i det Herred visiterer, og haver han

noie at erkyndige sig om Præsternes og Menighedens,

og især Ungdommens Tilstand, og derefter at give

sin Biskop Efterretning om alt delte, hvorledes begge

Dele i forberorte Stvkker af hamiem ere befundne.

Og skal Provsten, som af de Kirker, der kan betale,

derfor nyder del som Loven tillader, derimod visitere

de fattigste Kirker, som intel have al give. for intet.

Provstens egen anfortroede Kirke bor, naar den ellers

er i tvivlagtig Tilstand, af en anden skikkelig og duelig

Præstemand visiteres, hvilken Præst Superintendenten

dertil, indtil han selv der i sin sædvanlige Visitation

kan komme, beskikker; og bor Provsten for samme

Visitation betale til Præsten saa meget, som ellers en

Kirke af lige Formue betaler. Superintendenten skal

være pligtig hvert Aar endeel af Stiftet at visitere, og

ved samme sin Visilatz ei alene opskrive Kirken eller

holde Kirke-Regnskab, men især at overhore Ungdom-

men, som flittig bor indfinde sig, erfare Præsternes

Duelighed og Fremgang i Maaden at catechisere, saa-

vel som andre hans Embede vedkommende Ting, derom

han og aarlig til Vores General-Kirke-lnspections-Colle-

giuin haver at indsende Efterretning, med allerund.

Erindi'ing om hvad som af hannem til Christendommens

Hinder at være, eller til dens Fremvæxt at kunde tjene,

er bleven iagttaget. Udi det Ovrige ville Vi allernaad.,

at denne Vores Forordning, tillige med det, som Vores

Norske . Lov om dem , som sig fra Nadverens Sacra-

mento skulde enlholde, om Sværgeu og om Bornetugt

indeholder, aarlig paa Palme-Sondag og fjerde Sondag

i Advent for Menighederne af. Prædikestolene , til Alles

Efterretning, skal læses, og overalt paa Vort Land Is-
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land, saavel paa del faste Land, som derved og under- 1744.

liggende Ger, allerund. iagttages, og derover af de af
29 Mai

Os allernaad. beskikkede Ovrigheds-Personer, Geistlige

og Verdslige, saaledes, som de selv derfor ville staae

til Ånsvai", holdes. Hvorfor Vi hermed byde og befale

Vores Stiftbefalingsmaud, Biskopper, Amtmand, Laug-

mænd, Sysselmænd og andre, som denne Vores For-

ordning tilskikket vorder, at de den paa behcirige

Steder, til Alles Efterretning, strax lader læse og for-

kynde. Givet paa Hirschholms Slot den 29. Maji 1744.

Reskript til Biskoppen over Throndhjems Slift 29. Mai.

og pro tempore General-Kirke-Visitator i Is-

land, Ludvig Harboe, ang. Degne eller Catecheter

ved KlOSterne. Hirschholm 29. Mai 1744. —
Norske Tegn. XXX, 113-116. — P. Péturss. Hist. Eccl. Isl. S.

42^45; Uddrag af dette og folgende Reskript sammenfoiet i

eet hos Fogtm. IV. 2, '572—573.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Da Vi, udi An-

ledning af en af Os elskek Vores General-Kirke-Inspec-

toribus .Os allerund. gjorte Forestilling
^ allern. have

funden for godt, at der udi begge Bispedommene paa

Vort Land Island ved ethvert Kloster altid skal være

en Degn, saavél i Henseende til Ungdommens Under-

viisning, som og, at unge studerende Personer kunde

ved saadant et Embede have Tid og Leilighed at ove

sig udi theologiske Videnskaber, saa give Vi dig her-

med lilkjende, at Vi angaaende saadanne Degne udi

Hole Bispedomme, samt deres Embede og Underhold-

ning, allern. ville have anordnet og befalet, ligesom Vi

og hermed allern. anordner og befaler saaledes som

følger: 1) Udi Hole Bispedomme skal hos ethvert Kloster,

ligesom det efter den hdistsalige Konges Friderici Secundi

allernaad. Befaling, dat. Friderichsborg den 21. Martii

1575 i Hole været haver, fremdeles stedse være en

Degn. — 2) Ingen maa antages (il Degn, uden den, som
af Skolen med et godt Testimonio er bleven dimitteret,
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<744. og kan fremvise tilstrækkelige Vidnesbyrd fra andre

29. Mai. Steder, især fra Præsterne, hvoi" han siden den Tid

haver opholdet sig.— 3) Biskoppen i Hole Bispedomme

skal selv udvælge dygtige og beqvemme Personer, som

til Degne-Embeder findos duelige in Examine, og tage

dennem i Ked til at forrette Degne-Embedet ved det

Kloster, hvor en Vacance er, eller herefter kan blive,

til hvilken Ende han saadanne Personer ved et Degne-

brev til Embedet haveM* at beskikke. — 4) Ingen af de

Personer, der har nydt noget fri i sin Skolegang, maa

va?gre sig ved at blive Degn, hvor Biskoppen ham dertil

vil beskikke, saafremt han ikke vil straffes efter Godt-

befindende, som ulydig imod Vores allern. Befaling, og

ellers undgjæide det i andre sine Anscigninger. — 6*)

De som blive beskikkede til at være Degne paa Skride

Kloster i Mule Syssel, saa og paa Kirkebai's og Thykke-

bai's Klostere i Skaptafells Syssel, kunne Provsterne i

disse Sysseler examinere, efterdi Biskoppen er altfor

langt derfra boende, og kunne ligeledes udgive Degne-

brevet til dem. Men naar Biskoppen indfinder sig i

benævnte Herreder for at visitere, skal de, .som saa-

ledes ere blevne antagne, anmelde sig hos ham til

videre Gonfirmation. Dog, dersom Studentere vare selv

nær ved Biskoppen, som til benævnte Klostere kunde be-

skikkes, skal de indfinde sig hos ham, for at blive

examinerede, og efter befundne Dygtighed antagne. —
6) Den Student eller Dimissus, som bliver bestillet til

at være Diaconus, skal, efter sin aflagde Eed, flittig og

hver Sbndag catechisere med Ungdommen, og skal det

ikke heller være ham formeent, naar han eflers god-

villig kunde formaae Forældre og Born dertil, at catechi

sere med de sidste nogle Timer om Ugen. — 7) Han

skal, efter Loven, forestaae Sangen i Kirken, naar Guds-

tjeneste forrettes, iklæde Præsten, tænde Lys paa Al-

teret, tage Vare paa Messeklæder, lade Kirken holde

'3 Denne § passer egentlig kun for Skalholt Stift.
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reen, og forestaae andre deslige Opvartninger i Kirken. 1744.

— 8) Desforuden haver han at assistere Præsten med '^^ Mai.

Ungdommens Underviisning, som skal confirmeres. —
9) Ellers haver han at opfore sig som en retsindig

Studioso Theologiæ vel sommer og anstaaer, saavel i

Lærdom som i Levnet, iive sig i Prædiken og andre

Rmbedesforrelninger, som Præsien kunde bruge ham udi,

dog saa, at Præsten ikke misbruger det til sin egen

Dovenhed, paa det han ved Flid udi Degne- Embedet

saaledes kunde forberede sig til det Embede han en-

gang ved Guds Naade agter at fore. — 10) Efterdi han

haver god Leilighed at 6ve sig udi Tlieologien og dens

Dele, skal han og dertil anvende den ham givne Tid,

og paa det han desmere kan anholdes til Flid, skal han

aarhg aflægge Prbver derom hos Biskoi)pen, ligesom

andre Studentere, efter Vores derom allern. givne Be-

falings Indhold. — ii) Det skal ingenlunde være nogen

Degn tilladt, at afgive sig med Færder og Reiser, al

folge Nogen som Tjener, at befatte sig med andre hannem

i hans Embede forhinderlige Sager, eller uden holeste

Nodsfald at reise langt bort, eller udi et andetBispedcimme,

da han i saa Fald derom tilforne haver at izive Biskoppen,

eller, naar han var langt derfra boende, da Provsten,

Efterretning derom og soge hans Tilladelse. — 12) For

sitArbeide skal han aarlig af Stedets Klosterholder nyde

og oppebære fri Kost og Kammer, med Seng, Lys og

al skikkelig og fornoden Opvartning til Reenlighed, saa

152 Alen Vadmel; saa skal han og have bedre Spise

^8. Vilkaar, end andre ordinaire Tyende, som holdes

paa Gaarden. Klosterholderen maa ikke heller anvise

ham andensteds Bopæl end paa Klosteret, uden saa

var, at det kunde skee med begge Parters gode Villie,

naar derudi en Forandring blev gjort, dog saa, al Bi-

skoppen var derudi medvidende. — 13) Dersom nogen
Degn maatte være foraarsaget at gifte sig, skal han der-

for ikke stcides fra Brtidet, men skal nyde Kostpenge
af Klosterholderen efter Accord. Dersom hans Forældre,
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1744. S5dskende eller andre Nærpaartirende ville give ham
29. Mai. fri Kost og Kammer, naar decilers boer i Kiostersognel,

og saa nær hos Kirken, at Bornene bleve ikke mere for-

sdmte ved hans Ophold hos andre, end naar' han sig

paa Klosteret selv opholdt. — 14) Klosterholderen skal

hermed strængeligen være forbuden at bruge Degnen

til nogen sin Forretning eller Huusgjerning, paa det han

desbedre og mere ubehindret kan afvarte sine Stu-

deringer; men, saafremt han, uden at hindres i sine

Studeringer, kan faae Tid at arbeide noget om Somme-

ren i et ærligt reenligt Arbeide, eller han vil paatage

sig nogen, som enl en Klosterholderens Born, Paarorende

eller andre i boGliae Kunster at undervise, da jikal

han derfor nyde aparte Betaling og liannem dog der-

for udi den Underholdning med anden Opvartning, der

hannem som Degn tilkommer, ei noget afgaae, beskjæres

eller i nogen Maade formindskes. — 15) Som Kloster-

præsten og Klosterholderen ikke maa give Degnen An-

st(ld i nogen Maade, men langt mere bor begegne ham

som en hæderlig Student med al Kjærligheds Udvisning,

saa skal Degnen derimod ære og adlyde Klosterpræsten

i del, som scimmeligt og christeligt er, flittig conferere

med hannem om Menighedens og især Ungdommens

Tilstand, saa og antage velgrundede Raad, som hanneni

der udi maatte gives, saavel som og tilbcirlig omgaaes

med sin Husbonde, saa at ingen Aarsag lil Klage paa

nogen Side maatte gives. — 16) Naar en Degn eftei-

trende Aars Forlob havde viist kjendelige Prover on»

sin Flid udi sit Embede og Fremgang udi theologiske

Videnskaber, skal han fremfor Andre, der ikke have

studeret ved Universitetet i Vores kongel. Residentsstad

Kjnbenhavn, have Forhaabning, naar et godt Præstekald

bliver ledigt, da dertil at blive befordret; men, saa-

fremt han maatte befindes forsømmelig og efterladen

derudi, skal en anden udvælges i hans Sted, der med mere

SkjOnsomhed vil tage mod denne Vores kongel. Naade.

Derefter du dig allerund. luiver at rette, og samtlige
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*

Befaling lil allerund. Efterlevelse at bekjendtgjore. Og 20. .Mai.

endskjondt Bispedoinmet udi Skalholt formedelst Biskop

Joen Arnesens dbdelig Afgang, for den nærværende

Tid er vacant, saa have Vi dog om dette Foranforte

ladet expedere ligesaadan en Befaling, forsaavidl Skal-

holt Bispedomme angaaer, hvilken du haver at aabne og

derhos at foranstalte, at dens Indhold alle Vedkommende

der. i Bispedømmet kan blive communiceret, paa det

at den i alle Poster med allerund. Horsommelighed af

de Vedkommende kan vorde efterlevet. Sluttehe; ville

Vi allern., at enhver af forskrevne Vores allern. Be-

falinger skal henlægges til Bevaring udi hveil Bispe-.

dommes Stiftskiste til Efterretning for den efterkonunende'

Tid, og udi det ovrige indberettes Os af dig, at du disse

tvende Vores allern. Befalinger haver bekommet. Be-

falendes &c. Hirschholm den 29. Maji 1744.

' Reskript til Biskoppen over Skalholt Stift, -^»a'-

ang. Degne eller Catecheter ved Klosterne.

Hirschholm 29. Ma!^1744, - Norske Tegn. XXX,

118^—122; Uddrag af dette og næsi foregaaende Reskript sani-

menfoiet i eet hos Fogtm. IV. 2, 572—573.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Da det af en

af Os elsk. Vores General-Kirke-Inspectoribus Os alier-
h

underd. gjorte Forestilling er bleven foredraget, at der

vel ved en af sal. og hoilovlig Ihukommelse Kong Fre-

derico Secundo den 21. Martii Anno 1575 udgiven Be-

faling er bleven anordnet, at ved ethvert Kloster i

Hole Bispedomme skal være en Degn, der skal agte

paa Ungdommen i Menigheden og hver Sondag cate-

chisere med dem, hvorfor han og haver oppebaaret af

Klosterholderen fri Kost og Kammer, samt. 12 Alen

Vadmel aarlig, men at der, endskjondt dette saaledes

er bleven iagttaget ved de 4 Klostere i Hole Bispe-

domme, dog ikke skal være kommen nogen saadan

Befaling til Skalholt Bispedomme, hvor dog hgeledes
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1744. endeel Klostere ere: altsaa have Vi allern. funden for

• ' 29. Mai. godt, at der udi Skalholt Bispedomme skal, ligesaa vel

som i Hole, ved ethvert Kloster allelider være en Degn,
j

hvilket saa meget lettere kan skee, som Udgifterne der-

til skal være for Kloslerholderen saa ringe, at han dog

alligevel meget vel skal kunne vedstaae at svare samme

Afgift deraf til Os, som hidindtil sædvanligt været ha-

' ver, til hvilken Ende Vi, angaaende Degnene ved Klo-

sterne i Skalholt Bispedomme, allern. ville have an-

ordnet og befalet, saasom Vi og hermed allern. anord-

ner og befaler, saaledes som folger:

1) Udi Skalholt Bispedomme skal herefter alletider

ved ethvert Kloster være en Degn, ligesom efter den

heistsalige Konges Friderici Secundi ovenmeldte allern.

Befaling i Hole Bispedomme nu er og været haver; og,

som der iblandt Klosterne i Skalholt Bisped6mme ogsaa

' * er en Gaard, Vidoe kaldet, som tilforn har været Klo-

ster, men nu er seculariseret
,
paa hvilken Gaard Vi

allern. lade give endeel vanfcire Mennesker af begge

Kjcin Underhold, men det derhos befindes, at disse

gamle og syge Folk ikke kan soge Kirken paa det

faste Land, og Præsten kan ikke heller altid komme
over til dem, saa de sjelden kan nyde Sjælesorg: saa

ville Vi allern., at der ogsaa paa denne Gaard Vidcie,

ligesom ved de dvrige Klostere i Bispedømmet, skal

antages og i5nnes en Degn, hvis Forretning skal være

at læse for de. Syge, undervise dem, samt holde Bcin

og Sang for dem Morgen og Aften i deres Kamre, da

han og skal opbygge og oplyse de Friske og dem, der

kan gaae i Kirken, i Guds Kundskab, saavel som og

catechisere de Born og Tyende, som til Gaarden ere

henhørende. — [§ 2 som i foregaaende Reskript]. —
3) Biskoppen i Skalholt Bispedomme ^ haver at Jdb-

skikke. — [§ 4 som i foreg. Reskr.].— [§ 5 ligeledes] ^
') det Udeladte ordret som i foregaaende Reskript.

denne Paragr. passer egentlig kun for Skalholt Stift, skjondt

den lindes i begge Reskripter.
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— [§§6—16 ligeledes]. Derefter du dig allerund. haver 1744.

at rette, og samtlige Vedkommende udi Skalholt Bispe-

domme denne Vores aliern. Beiaiing til allerund. Efter-

levelse at bekjendigjbre, saa og alvorligen og med al

Nidkjærhed paadrive, at denne Vores allern. Befaling

udi det dig allern. anbetroede Bispedomme med aller-

und. Hcirsommelighed vorder efterlevet. Befalendes &c.

Hirschholm den 29. Maji 1744.

Reskript til Biskop og General-Kirke-Visi- 29 Mal.

tator Ludvig Harboe, ang. Forslag til Candidater

til Bispe-Embederne i Island m. v. Hirschholm

29. Mai 1744 - Norske Tegn. XXX, 109-113; jevnf.

Fogtm. IV. 2, 573, Anm. b.

Christian den Sjette &c. V. B. T. .Saasoni Os el-

skelige Vores General- Kirke -Inspectores Os allerund.

haver forestilt, at du, anlangende Forslag al gjcire paa

tvende Præstemænd i Hole Bispedomme, hvoraf en af

Os kunde beskikkes til der at være Biskop, med sidst

retournerede Skibe haver berettet, at jo mere du lærte

at kjende den islnndske Geistiigheds Omstændigheder,

og Gapacité, desto mere vanskeligt holdte du det, at

udsoge en af dem til Biskop der i Landet, hvorfore

du haver proponeret paa hvad Maade en enten Dansk

eller Norsk habil Præstemand der til Biskop kunde

beskikkes; men Vi derimod ikke finde det raadeht;t

eller gjc5rligt, at en 'fremmed Mand bliver sat til Biskop

enten i Hole Bispediimme eller i Skalholt, som nu ved

Biskop Joen Arnesens dodelig Afgang ogsaa er vacant:

saa er hermed Vores allern. Villie og Befaling, at du

til disse tvende vacante Bispedomme paa Island, paa

din Samvittighed, skal bringe Os tvende af de rede-

ligste og frommeste Præster der i Landet i allerund.

Forslag, og i saa Maader see mindre paa dem, der
,

ere lærde, end de, der ere retskafne i deres Christen-

dom, og derhos f6re et christelig og opi>yggelig Liv

B. 34
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1744. og Levnet, hvilke begge med de i dette Aar retour-

~;33;^'^7"*^nerende Skibe skal hidkomme, for at blive af Os til

29. Mai.
Biskopper paa Island allern. beskikkede, og af Os

elsk, Peder Hersleb &c. ordinerede.

Og, som du ellers iblandt endeel til Vores Gene-

ral-Kirke-Inspections-Collegium indsendte Relationer og

Forsiage, ang. den islandske Kirkes Forbedring, haver

' ladet fcilge Udkast til tvende Forordninger, den ene

ang. Sabbathens Helligholdelse i Island, og den anden

om Galechisationeu sammesteds, saa give Yi dig her-

med tiJkjende, at Vi allern. have approberet berorte

tvende Forordninger, og derhos befalet, at de her i

det danske Sprog fdrst skal trykkes, da Vores Gene-

ral -Kirke -Inspections- Collegium haver at tilsende dig

10 her trykte Exemplarier, og er derhos Vores allern.

Villie og Befaling, at du lader samme tvende Forord-

ninger i det islandske Sprog oversætte og siden trykke

i Holum Bogtrykkene, da du og, naar de ere bleven

trykte, haver at lade dennem' til samtlig Præsteskabet

i begge Bispedomme forsende, for at vorde publicerede;

og haver Vi ligeledes befalet Amtmanden der i Landet,

af dig at begjære saa mange Exemplarier af disse

tvende Forordninger, som der kan behoves til at lade

dem ved de verdslige Jurisdictlonerbekjendtgjbre, hvilke

du, paa hans Begjæring, haver al lade ham bekomme

og folgagtig være. Derefter du dig allerund. kanst vide

at rette, og indberetles Os af dig, at du denne Vores

allern. Ordre haver bekommet. Befalendes &c. Hirsch-

holm den 29. Maji 1744.

29. Mai. Reskript til Amtmand Lafrentz, ang. Pubii-

catioii af tvende Forordninger. Hlrschholm 29.

Mai 1744. — Norske Tegn. XXX, 123-124.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Saasom Vi allern.

have befalet Os elsk. Ludvig Harboe, Biskop over Thrund-

hjems Slift og nuværende General - Kirke -Visitator udi

I

I



Vort Land Island, der nu forretler Biskops Vices udi 1

begge Bispedommene sammesteds, udi det islandske ^
Sprog at lade oversætte og derefter udi Holum Bog-

trykkene trykke tvende af Os allern, approberede og

underskrevne Forordninger, den ene ang. Sabbathens

Helligholdelse, og den anden betræffende Gatechisa-

tionen, og af enhver saa mange Exerapiarier, at de

kan blive tilstillede ikke alene samtlig Præsteskabet i

begge Bispederaraene der i Landet, for at blive publi-

cerede, men endog at du kan faae saa mange Exem-

plarier deraf, som fler behøves til at lade bekjendtgjcire

ved de verdslige Jurisdiclioner: saa er hermed Vores

alleru. Villie og Befaling, at du strax tilmelder for-

nævnte Biskop Harboe , hvor mange Exemplarier af

disse tvende Forordninger du kan have fornoden, til

at lade publicere ved alle de verdslige Refter der i

Landet, da Vi allern. have befalet Biskop Harboe, at

lade dig saa mange folgagtig være, hvorefter du

tiaver at lade dennem ved alle verdslrge Retler i

Landet paa sædvanlig Maade læse og forkynde, og

ellers derhen see, al de af Vedkommende med aller-

underd. HOrsommelighed vor.der efterlevede. Derefter

du dig allei-und. kanst vide at rette, og indberettes

Os af dig, at du denne Vores allern. Ordre haver be-

kommet. Befalendes &c. Hirschholm den 29. Maji 1744.

Reskript til Stiftbefalingsmand Ocksen, ang. 29

Meddelelse af nogle Lovbud for Island. Hirsch-

holm 29. Mai 1744.— Norske Tegn. XXX, 122''- 123;

ftubv. hos Fogtm. IV. 2, 5T3.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Da Vi allern.

have funden for godt, at lade udgaae tvende Forord-

ninger udi Vort Land Island, den ene ang. Sabbathens

Helligholdelse sammesteds, og den anden betræffende

Gatechisalionen
,
og til den Ende allern. have befalet

Os elskel. Ludvig Harboe, Biskop over Thrundhjems Stift

og for den nærværende Tid General-Kirke-Visilalor, der

34*
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!744. nu forretter Biskops Vices udi begge Bispedommene,

29. Mai. udi det islandske Sprog at lade dennem oversætte, og

derefter udi Holum Bogtrykkene trykke, samt derefter

til samtlig Præsteskabet der i Landet distribuere, for

at vorde publiceréde, Vi og allern. have befalet hannera

paa Os elskelig Joachim Henrich Lafrentz &c. hans Be-

gjæring, at lade ham bekomme saa mange Exemplarier

af disse tvende Forordninger, som han kan behove til

at lade dennem for de verdslige Jurisdictioner i Landet

paa sædvanlig Maado læse og forkynde: saa tilskikke Vi

dig herhos tvende Exemplarier af h>rer af ovenbemeldte

Forordninger udi del danske Sprog, til din allerund.

Efterretning. Og som Vi ellers ved tvende Reskripter

til bem** Biskop Harboe, der nu, som oven er meldt,

forretter Biskops Vices i begge de afdode Biskoppers Sted,

allern. have fastsat: udi det ene Reskript, at der baade

udi Skalholl og Hole Bispedomme ved alle Elostere skal

være en Degn, og hvorledes samme skal Idnnes, og udi

det andet, paa hvad Tid de Unges Confirmation skal

holdes og forrettes, paa det at. der udi denne saa vig-

lige Handling kan være en Uniformitet over alt Landet;

saa give Vi dig af forberarte tvende Reskripter, af

hvilke et skal gjemmes udi hvert Bispedommes Stifts-

kiste, hosfiilgende rigtige Gjenparter, paa det du kanst

være vidende, hvad Vi, angaaende disse tvende Poster,

allern. have anordnet og befaleL Derefter du dig aller-

und, haver at rette. Befalendes &c. Hirschholm den

29. Maji '1744.

29. Mai. Reskript til DJrecteuren og de Deputerede

for Financerne samt Tilforordnede i Kammer-
' Collegio, ang. Ansættelse af Degne ved Klosterne

i Island. Hirschholm 29. Mai 1744 \ — .
sieii

Tegn. LXXIII. 775"—777.

Christian den Sjette &c. V. S. B. T. Da det af en

>) Rentek. Skriv. 13. Juni 1744.
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af Os elskelige Vores General- Kirke -Inspectoribus Os 1744.

allerund. gjorte Forestilling er bleven foredraget, at der 29. Mai.

vel ved en af sal. og hoilovl. Ihukommelse Kong Friderich

den Anden den 21. Martii Anno 1575 udgiven Befaling

er bleven anordnet, at ved ethvert Kloster i Hole Bispe-

domme udi Vort Land Island skal være en Degn. der

skal agte paa Ungdommen i Menigheden, og hver Sbn-

dag catechisere med dem, hvorfore han og haver op-

baaret af Klosterholderen fri Kost og Kammer, samt 12
1

Alen Vadmel aarlig, men at der, endskjohdt dette saa-

ledes er bleven iagttaget ved de 4 Klostere i Hole

Bispedomme, dog ikke skal være kommen nogen saa-

dan Befaling til Skalholt Bispedomme, hvor dog lige-

ledes endeel Klostere ere; altsaa have Vi nu allern.

funden for godt, at der udi Skalholt Bispedomme skål,

lise saa vel som i Hole, herefter ved ethvert Kloster

alletider være en Degn, hvilket formenes saa meget

lettere aL kunne skee; som Udgifterne dertil skal være

for Klosterholdei'en saa ganske ringe, at han dog allige-

vel meget vel kan vedstaae at svare den Afgift deraf

til Os, som hidindtil sædvanlig været haver; til hvilken

Ende Vi med de nu herfra til Island afgaaende Skibe

allern. have ladet rescribere Os elskel. Ludvig Harboe,

Biskop over Thrundhjems Stift, der for den nærværende

Tid er General - Kirke -Visitator i Island, og, da begge

Bisperne der i Landet ved Dciden ere afgangne, for-

retter Biskops Vices i de tvende derværende Bispe-

domme, at der herefter baade udi Hole og Skalholt

skal altid herefter ved ethvert Kloster være en Degn,

som af Biskoppen skal antages og beskikkes, og for

sit Arbeide skal aarlig af Klosterholderen nyde og op-

pebære fri Kost og Kammer med Seng; Lys og al skik-

kelig og forn(5den Opvartning lil Beenhghed, saa og

12 Alen Vadmel, derhos han ogsaa skal nyde bedre

Spise ogVilkaar end andre ordinaire Tyende paa Gaar-

den, og skal det ikke være Klosterholderen tilladt, at

anvise hannem andensteds Bopæl end paa Klosteret
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1744. uden saa er, at det kunde skee med begge Parters

^""j^J^
gode Villie og Biskoppens Forcvidende ; dernæst ville

Vi ogsaa allern., at, dersom saadan en Degn kunde

have Åarsag at gifte sig, maa han derfor ikke stcides

fra Brodet, men skal nyde Penge af Klosterholderen,

efter Accord, saafremt hans Forældre, Sodskende eller

andre Nærpaarorende ville give ham fri Kost og Kam-

mer, naar de ellers boer i Kloster-Sognet og saa nær

hos Kirken, at Bornene, som han skal undervise, ikke

bliver derved mere forscimt, end naar han boer paa

Klosteret; dog skal det være Klosterholderen strænge-

lig forbuden, at maa bruge Degnen til sin Forretning

eller Husgjerning, med mindre han, uden at hindres

udi sine Studeringer, kan faae Tid at arbeide noget om
Sommeren udi et ærligt reenligt Arbeide, eller han vil

paatage sig Nogen, som enlen Kloslerholderens Bbrn,

Paarorende eller andre, i boglige Kunster at undervise,

da han derfor skal nyde a parte Betaling, og dog allige-

vel ikke kortes noget i den Underholdning, med anden

Opvartning ham. som Degn, tilkommer. — Og, som

der ellers udi Skalholt Bispedomme ogsaa er eb Gaard,

der kaldes Vidoe, som tilforn haver været et Kloster,

men nu er seculariseret, paa hvilken Gaard Vi allern.

lader give endeel vanfOre Mennesker af begge Kjon

Underhold, saa ville Vi allern. at der ogsaa paa

denne Gaard Vidoe, ligesom ved de ovrige Klostere

i Bispedommet, skal antages og I5nnes en Degn, hvis

Forretning skal være at læse for de Syge, og under-

vise dem, m. v. — Thi ville Vi have eder denne Vores

allern. Resolution og Villie til eders Efterretning hermed

communiceret, og hvorefter I eder, forsaavidl deraf

eder kan vedkomme, allerund. kunde vide at rette.

Befalendes &c. Skrevet &c. Hirschholm' den29.Maji 1744.

29. Mai. Reskript til General-Kirke-lnspections-Col-

legium, ang. nogle Punkter i det islandske Kirke-
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væsen. Hirschholm 29. Mai 1744. - Sieli. Tegn. 1744.

LXXIH, TH^-m-, Rubr. hos Fogtm. IV. 2, m. -9. Ma

Christian den Sjette &c. V. S. G. T. Af eders Os

allerund. gjorte Forestilling, dat. den 4. Maji næslåfvigt,

have Vi fornummen, at I, udi Anledning af de med

næstafviste Aars fra Vort Land Island retournerte Skibe

fra Os elskel. Biskop og General Kirke-Visitator Ludvig

Harboe indsendte Relationer og Forslåge, angaaende

den islandske Kirkes Forbedring, have udbedet eder

Vores allernaad. Resolution paa 5 af eder proponerte

Poster, af hvilke den forste concernerer begge de paa

Island Vacant værende Bispedomme, hvorom I til Os

allerund. have indstilt, at. for"^ Biskop Harboe, i enten

af Stifterne der i Landet, maatte udlede de tvende

bedste, redeligste, frommeste og lærdeste Mænd, som

han efter sin Samvittighed og bedste Videnskab holder

for beqvemmest til samme Bispestole at beklæde, og

skikke dem herned med indeværende Aars reloume-

rende Skibe, for her af Os at blive beskikkede og af

dig Biskop Hersleb ordinerede til Bisper, den ene for

Holum og den anden for Skalholt Bispedomme; — den

anden Post angaaer Sabbathens Helligholdelse ilsland,

hvorom 1 til Vores ailern. Approbation ved forbercirte

eders allerund. Forestilling haver indleveret et af Biskop

Harboe forfattet Udkast til en Forordning, som vel i

Almindelighed folger Vores her i Vore Riger og Lande

ona Sabbathens Helhgholdelse ailern. udgivne Forord-

ning, tnen dog hist ,og her er forandret efter Landets

Reskaffenhed. med videre eders allerund. Tanker, ang.

visse Prædikeners Afskaffelse, og Forbud om Mandtals-

og Herredsthingenes Holdelse paa visse. Steder i Kir-

kerne. — Den tre die Post betræffer Catechisationen

paa Island, hvorudi, endskjbndt det ved adskillige kon-

gelige ailern. Befalinger, den islandske Kov, og salig og

hciilovlig Ihukommelse Konge Christiani Qvarti Ordinantz

alvorligen er bleven befalet, at Præsterne flitteligen og

uden noge^Forsommelse skulle catechisere Ungdommen
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1744. hver Sondag, dog haver ytlrel sig en stor Mangel og

29. Mai. Efterladenhed baade hos Geistlige og Almuen der i

Landet, hvorfore I, siden det er saa betydelig og vigtig

en Sag, saasom der paa hele Island er ingen Biirne-

Skoier, til Vores allern. Approbation haver indleveret

et af Biskop Harboe ligeledes indrettet Udkast til en

Forordning om Catechisationen, derhos indstillende, orn

ikke baade denne og den udi den 2*^° Post ommeldte

Forordning, naar de her i det danske Sprog ere bleven

expederede, udi Island skal oversættes i det islandske

Sprog, og trykkes i Holum Bogtrykkene, saa _og der-

efter udi hele Landet publiceres. — Den fjerde Post

angaaer Vores om Confirmationen allern. udgivne For-

ordning, som ogsaa udi det islandske Sprog i hele

Landet er bleven publiceret, til hvilken Forretning 1,

efter det til en Forordning eller Reskript af Biskop

Harboe indsendte Udkast, have proponerefc en Unifor-

mitet overalt i Landet udi denne vigtige Handling, saa-

som det har tildraget sig, at endeel Præster have con-

firmcret Born paa Sondagen Qvasi-modo-geniti, og an-

dre derimod paa Sondagen for Urbanusmesse. -7- En-

delig haver I udi. den femte Post, om Degne og Ca-

techeter paa Island, forestilt, at der vel ved en salig

og hoilovlig Ihukommelse Konge Friderich den Andens

allern. Befaling af den 21. Martii Anno 1575 er bleven

anordnet, at ved ethvert Kloster i Hole Bispedomme

skulde være en Degn, som skulde agte paa Ungdommen

i Menigheden, og hver Sondag catechisere med dem,

og hvorfore han har oppebaaret af Klosterholderen fri

Kost og Kammer samt 12 Alen Vadmel aarlig, men at,

endskjondt dette saaledes ved de 4 Klostere i Hole er

bleven iagttaget, saa skal dog ikke nogen slig Befaling

derom være kommen til Skalholt Bisped(5mme , hvilkqt

har anlediget eder Os allerund. at forestille, at Vi ved

Reskripter allern. ville fastsætte, at udi begge Biskop-

domme ved ethvert Kloster alle Tider skal være en

Degn, saa og at paa den Gaard Vidoe kaldet, under

JL
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SkalhoU Bispedomme, som tilforn bar været et Kloster, -1744.

men nu er seculariseret, ligesom ved de bvrige Klostere, 29. Mai.

skai antages og Ibnnes en Degn, m. v. anlangende hvis

han der skal have at forrette. — Thi give Vi eder paa

forskrevne fem af eder allerund. forestillede Poster

Vores allern. Villie og Resolution hermed tilkjende, og:

ad.l""""; ang. Forslag at gjore paa S**" Præster paa Is-

land til Biskopper sammesteds, udi de der nu vacant

værende Bispedomme, da have Vi, efter eders allerund.

Tanker, under denne Dags Dato, allern. ladet befale

Biskop Harboe, at han til disse tvende Bispedomme

paa sin Samvittighed skal bringe tvende af de rede-

Hgste og frommeste Præster der i Landet i allerund.

Forslag, og i saa Maader mindre see paa dem der ere

lærde, end de, der ere retskafne i deres Chrislendom,

saa og derhos fore et christelig og opbyggelig Liv og

Levnet, hvilke begge med ide i dette Aar retournerende

Skibe skal hidkomme, for af dig. Biskop Hersleb, til

Biskopper at vorde ordinerede. — Åd 2*™, anlangende

Sabbathens HelHgholdelse paa Island, da approbere Vi

udi alt allern. eders allorund. Forestilling og den derudi

foreslagne Forordning, Ugesom Vi ogsaa — ad S'^"",

belræffende Gatechisationen, bevilge den derom pro-

jecterede Forordning, og ville alleen., at disse tvende

Forordninger i det danske Sprog fijrst her skal expe-

deres og trykkes, og siden i Island oversættes i det

islandske Sprog og tr\'kkes i Holum Boglrykkerie; til

hvilken Ende Vi allern. ville, at Biskop Harboe skal til-

sendes de 20 udi det danske Sprog trykte og herhos

folgende Exemplarier af de tvende Forordninger, for

at lade oversætte udi det islandske Sprog, og derefter

udi Holum Bogtrykkerie trykke saa mange Exemplarier

af disse Forordninger, at baade samthge Præsteskabet

i begge Bispedommerne, og de verdslige Jurisdictioner

i Landet kan blive dermed forsynede, paa det de der

overall paa sædvanlig Maade kan bhve pubhcerede,

hvorforeVi, anlangende forskrevne trende fdrste Poster
r

V



538 Reskr. ang. Kirkevæsenet.

1744. udi eders allerund. Forestilling, have ladet rescribere

29. Mai. Biskop Harboe saaledes, som hosfolgende Gjenpart deraf

formelder, da Vi i lige Maade have befalet Amtmanden

paa Island, af Biskop Harboe at be^'ære saa mange

Exemplarier udi det islandske Sprog oversatte, som

han behover at lade ved de verdslige Jurisdiclioner

publicere. — ad 4*"", angaaende Confirmationen og

hvad videre efter Landets Leilighed derved bliver at

regulere, bifalde Vi allern. eders Betænkning, at samme

ved tvende hosfolgende Vores Reskripter til begge Bispe-

dommene skal fastsættes, til hvilken Ende Vi herhos

tilsende eder samme in Originah, for dennem til Biskop

Harboe, der nu forrotter Biskops Vices paa Island, at lade

befordre, da Vi lade tillige herhos f<5lge, til eders Ef-

terretning, tvende rigtige Gjenparter deraf. — Og ad
5*"", ang. Degne og Gatecheter ved alle Kiosterne i

hele Island, ja endog ved Gaarden Vidoe i Skalholt

Bispedomme: da have Vi i lige Maade allern. appro-

beret eders Forestilling, og dcsaarsag have ladet ud-

færdige hosfolgende tvende Reskripter . som Biskop

Harboe ogsaa in Originali skal tilsendes, paa det alle

Vedkommende i begge Bispedommene derom kunde faae

bchorig Efterretning, da Vi ellers ogsaa herhos tilskikke

eder deraf rigtige Copier, at deres Indhold kan være

eder bekjendt. — Ellers have Vi ogsaa givet Os elsk.

Henrich Ocksen, Vores Stiftbefahngsmand over Vore

Lande Island, og Færoe, saa og Etats-, Justits- og Can-

celheraad. Communicatiou baade af de tvende i det

danske Sprog trykte Forordninger, og tilsendt hanneni

tvende Exemplarier deraf, saa og Gopier af Vores til

Biskop Harboe angaaende Confirmationen og Kloster-

degnene paa Island expederede Befalinger, paa det at

han, som Stiftbefalingsmand over Landet, der kan have

fornoden Efterretning, og vide sig derefter, saa vidt

hannem kan vedkomme, allerund. at rette og forholde.

— Og som I til Slutning udi meerberorte eders aller-

und. Forestilling, ang. den Tid som Biskop Harboe er
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foreskrevet at skal være i Tsland, oe naar de 4- Aar kan 1744.

være omme, have berettet, al I ere indbvrdes faldne ^"ir^PTT^r
^ 29. Mai.

paa difFerente Meninger, i det nogle af eder ere af den

Tanke, at Biskoppen bor komme hjein med indevæ-

rende Aars retournerende Skibe, men andre, at han

maa blive der til ad Aare: saa give Vi eders Os herom

tilstillede Betænkende Vores allern. Bifald, saa at I ha-

ver at fristille hannem , hvad enten han kan komme
hjem i dette Aar, og Visilationen fuldkommeligen være

tilendebragt, eller om han finder det fornoden til næst

tilstundende Aar Anno 1745 der i Landet at forblive.

Derefter I eder allerund. kunde vide at rette. Befa-

lendes &c. Skrevet paa Hirschholms Slot den 29. Maji

1744.

Reskript til Biskop over Throndhjems Stift og o.. Juni.

General- Kirke-Visitator paa Island L. Harboe,

ang. Henlæggelsen af AnnexetKirkjnhvammurfra

Tjorn til MelstaS m. v. Hirschholm 5. Juni 1744.

— Norske Tegn. XXX, 141*—143.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Eftersom Gissur

Eireksen, Sognepræst for Tjorn paa Vatnsnæs og dertil

liggende Annex Kirkehvam, for Os allerund. haver be-

klaget sig, at disse tvende Sogner udi Hole Bispedomme

beliggende ere saa vidtloftige, farlige og besværlige, al

om Vinterdage, naar Annexet, efter vedtagen gammel

Skik, hver Ijerde Sondag skal opvartes, maa Præsten

bruge 2 Dage, om ikke flere, til at komme did om

Loverdag-Aften, da han ofte maa gaae derhen, saasom

Reisen i disse Sogner falder over Bjerge og Klipper,

Aaer og Moratser, samt Sneebakker og glat lis, hvor

paa den ene Side ere steile Bjerge og Stene, og paa

den anden Side Havet, hvilken Reises Besværlighed for

Gudsljeneste at forrette dog ikke er at ligne imod den

Moie, som forefalder, naar Syge skal betjenes og ud-
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1744. fordres at Præsten maa ile, og ei heller skaldet, efter

5- Juni. Vores allern. Befaline. at Præsterne skal ta^e de Born

for sig tvende Gange om Ugen, som skal contirmeres,

være hannem, •som en gammel Mand, mulig al efter-

komme, som han efter sin Samvittighed gjerne dnskede,

og at holde en Capelian skal Brodets Ringhed, hans

fattige Tilstand og talrige Familie ei kunne taale, hvor-

fore han allerund. haver begjært, at disse Tjbrn og

Kirkehvam maatte for deres Vidtliifligheds Skyld sepa-

reres, saa at Tj(5rns Sogn maatte forsynes med en Præst,

som belioldt Præstegaarden Tjorn og den Præsteboligs

Pertinentser, samt andre Rettigheder, og for"* Gissur

Eireksen ailerii. bevilges at være Præst i Annexet Kirke-

hvam, og derhos nyde en Gaard og Jord fri af Vores

der i Sognet hggende Fastegods, som kaldes Sy£sti-

Hvammer, paa Vatnsnæs, med 4 Leie-Kjoer og 6 Rdlr.,
H

Landskyld, der tilsammen gjor 8 Rdlr. 4 Mk. — Da,

som det af din paa forskrevne Præstes i saa Maader

alllerund. gjorte Ansøgning givne Erklæring befindes

saaledes, som Præsten Gissur Eireksen haver andraget:

saa give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, efter dit allerund.

Forslag, allern. have funden for godt, at disse tvende

Kirker, Tjorn og Kirkehvam paa Vatnsnæs, paa det

Menighederne des bedre kunde i deres Saligheds- Sag

blive betjente, skal være separerede, og skal Kirke-

hvams Menighed henlægges til Præsten i Melstad, som

har ikkun een Kirke og skal Hgge Kirkehvamme langt

nærmere, og skal Præsten i Melstad prædike hver tredie

Sondag i forskrevne Kirkehvams Kirke og nyde de der

af Sognet faldende Præste- Rettigheder. Men, paa det
"

at Præsten i Tjcirns Kald,, hvis Ophold ved denne For-

andring mærkelig vil formindskes, igjen kan faae noget

Tillæg til sin nødvendige Underholdning, da ville Vi

allern., at den Gaard Skards paa Reykjastrand i Skage-

fjords Syssel^ og hvilken Gaard af en Biskop paa Holum

Stift efter Reformationen skal være given til fattige
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Præsters Underholdning \ dens Afgift, som er 4 Rdlr. 1744.

Landskyld og tre Leie-Kjoer eller to Rigsd., skal vcere"^T^^^|J^

Præsten i Tjorii Sogn herefter tillagt. Derefter du dig

allerund. haver at rette, og denne Vores allern. Befaling

samtlige Vedkommende til allerund. Efterretning at til-

kjendegive. Udi det Ovrige indberettes Os af dig, at

du denne Vores allern. Ordre haver bekommet. Be-

falendes &e. Hirschholms Slot den 5. Junii 1744.

Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Drese, 13. Juni.

ang. Ansættelsen af en Degn paa Vido Kloster.

Khavn 13. Juni 1744. — Rentek. Isl. og Færo. Co-

pieb. 2007, Litr. I, Nr. 281.

Ved kongel. allern. Reskript af5!9. Maji sidsti. haver

Haus Maj* allern. befalet, at paa den Gaard Vidoe,

hvor endeel vanfore Mennesker underholdes, skal, lige-

som ved de civrige Klostere udi Island, herefter antages

og l(3nnes en Degn, som af Biskoppen skal beskikkes,

hvis Forretning skal være at læse for de Syge og under-

vise dem, m. v.
,

og for sit Arbeide aariig nyde og

oppebære fri Kost og Kammer, med Seng. Lys og al

skikkelig og fornoden Opvartning til Reenlighed, saa og

12 Alen Vadmel; thi haver 1, naar den Person, som

Biskoppen til Degn paa Vid(5e beskikker, sig hos eder

anmelder, ei alene en Bopæl paa Gaarden for hannem

at anvise, men endog bescirge, at han sin KostogLon,

bemeldte 12 Alen Vadmel, med det videre, udi rette

Tid imod Qvittering nyder; og som dessen Belcib, fra

den Tid af at han sin Tjeneste tiltræder, af eder skal

') 1681. 8. Au;;. »sUjdder Landfoged Johan Klein til Biskoppen

paa Holum, Gisli l^orlaksson, paa (atlige Præsters Vegne,

lorden Skarb i Fagranes Sogn, Dyrh. 30 Hundr. LaiidsU.

l'A Hundr. Qvild. (i, for Jorden Da&astat)ir 20 Hundr.,

og 80 Rd. Opgjeld; see Althingsb 1089, Nr. 22-23, jfr.

Johnsens Jarfeatal S. 255. — Jorden Dac)astaJ)ir selv var

Aaret tor so)gt af Fogden paa Henrik Bjelkes Vegne til

samme Biskop, for at udlægges til fattige Præster.
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1744. udbetales, hvilket og derefter udi eders aflæggende

Regnskab er til Udgift passerer, saa haver 1, for hvis

til denne Degns Uuderholding og Loø m. m. udbetales,

eder med hans Qvittering , saavel som Amtmandens

Attest oin dessen Rigtighed, aarlig at forsjune, og der-

efter slige Beviser, tillige med denne Vores Ordre in

Originali det forste Aar, samt Gopier deraf for de fol-

gende Aaringer ved eders aflæggende Regnskaber,

hvor dessen Udgift vorder anfort, fremlægge. Gud be-

, falet, &c. Rentekammeret den 13. Junii 1744*.

19. Juni. Reskript til Stiftbefalingsmand Ocksen og

General -Kirke -Visitator Biskop Harboe, ang.

nogle Gaardes Henlæggelse fra Grytubakka til

HSféa Sogn. Hirschholm 19. Juni 1744. —
Norske Tegn. XXX, 153—154.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Marcus

Jonssen, Præst til Hofde og Grytebaches Menigheder i

Thingbe Syssel paa Vort Land Island, for Os allerund.

haver andraget, hvorledes til bemeldte Hcifde Kirke

ikkuns er henlagt een heel Gaard, saa at Gudstjeneste

af Mangel paa Sognefolk næppe kan forrettes paa de

sædvanlige Tider og Prædikedage, hvorimod Aunexet

Grytebache, som er Proprietarii Gods, bestaaer af 19

Gaarde, som alle suge denne Kirke, der dog er saa

liden, at, naar Menigheden indfinder sig i den Mængde,

som det sig b5r, den ikke kan rumme flere end de

tre Fjerdedele af Sognefolkene, saa at de andre maae

under aaben Himmel staae udenfor Kirken; desaarsag

fornævnte Marcus Jonssen, da der til Annexet, bemeldte

Gryttebach, skal være henliggende 5 Gaarde, som hver-

ken har længere eller vanskeligere Vei til Hoved- end

') Rentek. Skrivelse af samme Indhold til Amtmand Lafrentz

(Copieb. Nr. 280) og Notits til Stiftamtmand Ocksen

(sst. ISr. 279) er afgaaet under samme Dato som oven-

staaende Ordre.



Annex-Kirken, alleruiid. haver iadstill, om det ikke 1744.

allern. niaatte befales, al disse 5 Gaarde skulle lægges '~' '

^ . 19. Juni.
til Hofde Hovedkirke, der at hore Ordet og soge Salig-

heds-Midler, som forhen udi Annex -Kirken. Thi er,

efter eders derover indkomne allerund. Erklæringer,

hermed Vores allern. Villie og Befaling, at efterskrevne

fem Gaarde: Hringsdal, Hjalli, Finnestad, Grynnevik

(Grenivi'k) og Hvamme, som hidindtil har lagt til Gryte-

backe Annex-Kirke, skal herefter være henlagde til Hofde

Kirke og dertil erlægge Tiende, Lig-Penge, Lystold, og

ellers gjore det Arbeide til Kirkegaardens Vedligehol-

delse, som udfordres efter gammel Kirkelov og Sædvane

af Sognefolket i hver Menighed. Derefter J eder aller-

uaderd. haver at rette, og derhos at lade foranstalte,

at saadan Vores allern. Anordning vorder Vedkommende

til allerund. Efterretning bekjendlgjorl, samt at denne

Vores allern. Befaling til Efterretning udi Fremtiden udi

Stiftskisten, eller hvor Stiftets Papirer pleier at gjemmes,

til Forvaring vorder henlagt. Dermed &c. Befalen-

des &c. Hirschholm Slot den 19. Junii 1744.

Kongelig Resolution ang. den Gliickstadske g August.

Recognitionstold af islandske Varer. Hirschholm

6. August 1744. — Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 26, Nr. 79.

Vi bevilge allern., at den af Direclem-erne for del

forrige islandske Gompagnie udi deres Beregning over

de fra Gliickstad til fremmede Steder i Compagniets

Forpagtnings -Tid udskibede islandske Vare paa Stok-

fisken med 6 Rd. Groner pr. Skippund ^ satle Priis maa

saaledes passere, samt Recognitions-Tolden, efter samme

deres Beregning, naar dertil lægges de IH Rd. fo»'

stemplet Papir, som til Angivelserne burde været brugt,

') denne Priis betalte Compagniet for den kgl. Landskyldfisk

i Island, men den i Compagniets 10 Forpagtnings-Aar til

Udlandet udforte Fisk var taxeret til 10 Rd. Groner pr.

Skippund.



S44 KgL. ReSOL. ÅN6. DEN GLUGKSTADSfCfi TOLD*

1744. iall med 2703 Rd. 80 Sk. imodtages: saa accordere Vi

6. August, og allern-, at udi denne Summa maa liquideres saavel

^ de 1800 Rd., med derpaa efterslaaende Renter,' for det

Compagniet i Gliickstad afkjobte Pakhuus, som og de

167 Rd. 81 Sk, Gourant for Fragt og Omkostninger af

det fra Island for Vores Regning hidforte Gods; hvor-

imod Compagniet den dvrige Rest af bemeldte Recogni-

tions-Told straxen udi Vores Gassa betaler. Hirschljolms

Slot den 6. Augusti 1744.

2.' Novbr. Instruction for Joh. Christ. Pingel, som Amt-

mand i Island. Frederiksborg 2. Novembr. 1744
— Uddrag (§§ 2, 4—7, 9, 11-14 og 17) publiceret paa Al-

thinget og trykt i Althingsb. 1T45, Nr. 17. — Rentek. Norske

Instructions Prot. Nr. 2, 396.

Instruction hvorefter Vi Christian den Sjette p. p.

alleru. ville at Os elskelig Lieutenant Johan Christian

Pingel, Vores Amtmand paa Vort Land Island, sig udi

samme sin Amtmands Forretninger indtil videre alier-

underd. haver at rette.

[fnstructionen selv ligelydende med Amtmand La-

frentz's af Marts 1734]. Givet paa Vort Slot Frede-

riksborg den %. Novbr. 1744.

1745. Plakat og Forbud paa fremmed Trans Ind-

jg""]5'^J^Jj!Jjr ffirsel udi Danmark. Christiansborg 18. Januar

1745. - Rentek. Danske Exped. Prot. 45, 542. Original-

Aftryk hos Hopffner; Qvart-Forr. 1745, S. 3—4; Rubr. hos

Schou III, 591.

Vi Christian den Sjette dc. G. A. V. at som Vi

allern. have funden for tjeuhgt, at indtil videre ikke

nogen fremmed Tran udi Vort Rige Danmark, enten

fra andre Vore egne Provindser eller fra udenrigs Ste-

der vorder indfort; saa forbyde Vi og herved allern.,

at fra denne Placats Publications Dato ikke nogen Tran,

uden hvad fra Færde og Findmarken, ved de derpaa

havende Handlinger, samt fra Grønland og Island, ved
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de til samme Steders Beseiling af Os allern. octroyerede, 1745.

virkelig tilveiebringes. maa i Vort Rige Danmark ind- 18. Januar,

fores, under Varenes GonfiseaLion, til Deling efter den

under^. Septembr. Ao. 1738 allern. udgivne Plakat, samt

Vores Told og anden Rettighed deraf, ifolge af Told-

rullen, dobbelt al betale; hvorefter alle og enhver Ved-

kommende sig allerunderd. have at rette og for Skade

at i Agt tage. Thi byde og befale Vi hermed Vore

Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Amtmænd, Præ-

sidenter, Borgemestere og Raad, Told-lnspecteurer, Tol-

dere og alle Andre, som dette Vores allern. Forbud

under Vores Kammersegl tilskikket vorder, at de del

paa behorige Steder, til Alles Efterretning, lader læse

og forkynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi

Vores kongel. Residence-Stad Kjobenbavn den 18. Januarii

Anno 1745.

4

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- 5. Februar.

sen, ang. Formildelse af Kagstrygning til Straf

paa Vand og Brod. Christiansborg den 5. Fe-

bruar 1745. — Bekjendtgjort paa Althinget 1745 (Althingsb.

Nr. 17, 3. 5); Norske Tegn. XXX, 357"—358

Christian den Sjette &c, V. G. T. Da et Qvinde-

menneske af Mulle i Bardestrand Syssel paa Vort Land

Island, ved Navn Oluf Jensdatter, udi en til Os ind-

sendt allerund. Memorial haver beklaget sig, at hun

tvende Gange har avlet Barn udi Hordom med en gift

Mand, navnlig Arne Jonssen, og at hun derfor efter

Storedommen h'6r miste sin Hud, allerund. hedende,

at Yi allern. ville forskaane hende Torden i saaMaader

fortjente Straf med Hudens Mistelse og Kagstrygning.

Thi give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, efter saadan

fornævnte Oluf Jensdatters allerund. ^orte Ansogning

og Begjæring, af sær kongelig Naadc allern. have be-

vilget, at hun for at miste Huden og kagstryges maa ^

være allern. befriet, men. derimod skal hun sidde to

li. 35
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1745. Maaneder paa Vand og Brod. Derefter du dig allerund.

5. Februar', kanst vide at rette, og herom den fornødne Anstalt at

lade fåie. Befalendes de. Christiansborg den 5. Fe-

bruarii 1745*

5. Februar. Reskript til Stiftbelaliiigsmand H. Ocksen Og

General-Visitator Biskop Harboe, ang. Reduction

af Sandfell Kirkes Uvilder. Christiansborg 5.

Februar 1745* — Norske Tegn. XXX, 356.

Chrisliati den Sjelle &c. Y. G. T. Eftersom Jon

Thorlachsen, Provst over Mule Syssel paa Vort Land

Island hos Os allerund. haver anholdet^ at Vi allern*

ville befrie ham fra at svare til de Kirke-Qvilder, som

udi Aarct1727, da han var Præst udi Sandfelds Præsle-

kaUl udi Skaflefelds Syssel, ere ved en uformodentlig

paakommen Hændelse omkomne, og Vi af den fra

dig, Stiftbefalingsmand Ockseu, herover indhentede

alleriind. Erklæring haver fornummen, at der i Aaret

1727, da Supplicanten, som meldt, var Præst til Sand-

feld, skal have været et stort Vandlob fra Jbkulen eller

Jsfjeldet, hvorved baade Præstegaarden paa Jord og

Eng tog Skade, saavel som og aldeles bortkom 4 af de

6 Qvilder, som samme Sandfelds Beneficium forhen

"havde haft, og de overblevne tvende Kjcir fandtes der-

efter saa usle, at de ikke bleve hbiere vurderede end

til 50 Alen, hvorfore 6 Faar og Lam bleve restituerede,

som Eftermanden i Kaldet haver imodtaget: Saa gives

eder nu herved tilkjende, at Vi hermed allern. have be-

friet Supplicanten, bemeldte Provst Joen Thorlachsen

for at svare til det ved Jokul-Lobet bort- og forkomne

Qvæg, der ialt, efter forberbrte din allerund. Erklæring

skal kunne beregnes til 5 Qvilder. Derefter ! eder

allerund. haver at rette, og Vedkommende Sligt til Efter-

retning at lade kundgjbre. Befalendes 6ic, Christians-

borg Hafniæ d. 5. Februarii 1745.
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Plakat ang. Ligning af Delinqiient-Omtost- ^45.

ninger i Norge. Christiansborg 12. Februar 1745., j^l.^
— Ikke publiceret i Island, men optagen her i Henhold til

For. 19. Mai 1741. Sieli. Reg. 59, 488^—490; Qvart-Forr. 1T45,

S. 16—18; Uddrag iios Schou III, 592-593.

Plakat angaacnde hvorledes de paa Delinqueni- og

- Tyvs-Sagers Udffirsel anvendte Bekostninger herefter i

Norge skal lignes, hvorved den om slige Sagers Ud-

forsel den 19. Maji 1741 ergangiie Forordnings 6** Ar-

ticul forandres.

Vi Christian den Sjette &c. G* A* Y. at, som Vi

ved Vores, ang. Delinquents- og Tyvs-Sagers Udforsel

i Vort Rige Norge, den 19. Maji 1741 allernaad. ud-

givne Forordning, udi den 6" Articul have befalet, at,

naar af en Delinquents Boeslod ikke kan erstattes de

paa Arresten samt Sagen og Dommens Execution an-

vendte Bekostninger, skulde det (ivrige, saafremt T^^e-

riet eller Misgjerningen var begaaet paaB(5yden, lignes

paa alle Beboerne i Sognet, efter Gaardenes Skyld, med
videre samme Arliculs Formelding; men "Vi siden er

kommen i Erfaring, at deslige Sager at forfiilge og der-

til udfordrende Omkostninger at udrede, naar Sognet,

var lidet og bestod ikkun af faa Beboere, vilde foraar-

sage samtlige saadan et Sogns Beboeres Ruin: saa have

Vi allern. funden for godt, at forandre forbercjrte 6**

Post udi ovenbemeldte Vores allern. Forordning, og

derfore hermed allern. anordner og befaler, at de paa

Tyves og grove Misdæderes Varetægt, Undei-holdning

og Afstraffelse m. v. gaaende Omkostninger skal her-

efter reparteres og lignes, efter Gaardenes Skyld, paa

det hele Amt, hvorudi Tyveriet eller Misgjerningen er

forovet, da ellers samme Forordning udi det (ivrige skal

forblive udi sin fulde Kraft. Thi byde og befale Vi

1 hermed Vore Grever, Stiftbefalingsmænd, Biskopper,

Amtmænd, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og

Raad, Fogder og alle . andre Vedkommende udi Vort
' Rige Norge, som denne Vores Plakat under Vort Gan-

35*
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174-5. cellie-Segl tilskikket vorder, at de den paa behorige

.^^"Jl^^^jJ^
Steder til Alles Efterretning strax lader -læse og forkynde,

og sig selv derefter, saa vidt enhver vedkommer, aller-

underd. retter og forholder. Givet paa Vort Slot Chri-

stiansborg i Vores kongelig Residentsstad Kjobenhavn

den 12. Februarii Anno 1745.

19. Marts. Forordniug om Misbrug ved Hjemmedaaben i

Danmark at afskaffe. Christiansborg 19. Marts

1745. — Denne For. er ikke publiceret i Island
,
og inaa

ansees som uvedkommende, den er og ophævet ved For. 27.

Juli 1771. - Siell. Reg. 59, 518-519; Original -Aftryk hos

HopEFner; Qvart-Forr. 1745, S. 30-33; Schou III, 607—609.

2. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Ocksen, ang.

Extra-Langtbings Afholdelse i Delinquent - Sager.

Christiansborg den 2. April 1745.^ — Puhlieeret paa

Allhinget 1745 (Althingsh. 17, 3. 2). Norske Tegn. XXX,
430''~431; Uddr. hos Fogtm. IV. 2, 055.

Christian den Sjelle &c. V. G. T. Saasom Vi af

din lil Os indkomne allerund. Memorial have fornummen,

at Delinquenlsagers Paakjendelse ved Laugthings-Retlerne

paa Island opholdes, ved det at der ikkun eengang om

Aaret holdes Lauglhing, nemlig in Mio paa det saa-

kaldte Allhingssted Oxeraae: saa er, i Anledning af din

herom allerund. gjorte Forestilling, hermed Vores allern.

Villie og Befaling, at du lilkjendegiver Laugmændene

paa Island, at de, enhver for sit Laugdomme, skal udi

Delinquent-Sager paa andre Tider og Steder holde Extra-

Laugthing. Derefter du dig allerund. haver at rette.

Befalendes &c. Christiansborg Slot den 2. April 1745.

10, April. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock*

sen, ang. Formildelse af Livsstraf til Straf paa

Vand og Briid. Christiansborg 10. April 1745.

O Reskr. 20. Mai 1T46 og 28. April 1784.
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— Bekjendtg'iort paa Althinget 1745, hvor Dalum anfores 20. 1745.

April (Althingsb. Nr. 17, 3. 5); Norske Tegn. XXX, 440^ -—-^
10 Aoril

Christian den Sjelle &c. V. G. T. Ved allerund.

Memorial af 27. Martii næstafvigt haver du til Os ind-

sendt en over Delinquenten Thorder Olafssen af Laug-

manden for norden og vesten paa Vort Land Island af-

sagde Dom, hvorved han, som forhen formedelst trende

Gange i sit Ægteskab begaaede Leiermaale har været

domt fra Livet, men vedyores allern. Resolution af 10. -

Aprilis 4739 paa Livet pardonneret, imod at han skulde

slaae aabenbare Skrifte og sidde paa Vand og BrOd i

8 Dage, nu atter for fjerde Leiermaal er domt fra Li-

vet, hvilken Dom du indstiller til Vores allernaadigsle

Resolution. Thi tilskikke Vi dig samme Dom herhos

tilbage, med Vores paategnede allernaadigsle Resolu-

tion, hvon^ed Vi saaledes endnu denne Gang have for-

mildet den Delinquenten iilkjendte Straf, at han j)aa

Livet maa være pardonneret, imod at lide efter forrige

Vores alleril. Resolution, med den Forandring, at han

isteden for 8 Dage, skal sidde paa Vand og BrSd i 4

Uger, og er tillige Vores allern. Viliie og Befaling, at du

derefter fdierden forncidne Anstalt, at Straffen efter saadan

Vores allern. Resolution paa Delinquenten vorder exse-

queret. Dermed &c. Christiansborg den 10. Aprilis 1745.

Reskript til Directeuren og de Deputerede lo. ApriL

for Financerne, ang. Afdrag af Gager til Tugt-

huset. Christiansboj-g den 10. April 1745. —
Med Hensyn tii detle Reskripts Anvendelse i Island see Resol.

9. August 1786; ophævet ved Plakat for Danmark 30. Decbr.

1845. Siell. Tegn. LXXIV, 159»'-160; Fogtm.IV,2, 657-659

har det udforligere Reskript til Directeurerne for Fatligvæsenet

i Danmark. — Uddrag.

Christian den Sjette &c. V. S. G. T. Eftersom Os

elskel. Vores Directeurer over de Fattiges Væsen udi

Vort Rige Danmark allerund. have foreslilt Os den dela-

borerte Tilstand, udi hvilken Bornehuset paa Chri-

stianshavn og de Fattiges Væsen i Almindelighed udi
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1745. Vores kongel. Residentsslad Kjdbeuhavn og Ghristians-

7rT"*:r havn er forfalden, saa give Vi eder hermed tilkjende,
JO. April. 7 D j )

at Vi, for at see begge Dele udi deres nuværende for-

faldne Omstændigheder understotiet, iblandt andet aller-

naadigst have bevilget, at Enhver, som træder i nogen

Vores virkelig Tjeneste, skal ved Antrædelsen, foruden

den sædvanlige een pro Centum, endnu kortes engang

for alle fem pro Centum af det forste Aars Gage efter

Vores civile Reglemenie, saavel som af den Forbedring

en eller anden allern. maalte vorde tillagt, og skal disse

5 pro Centum af de i bemeldte Kjcibenhavn og Chri-

stianshavn boende henlægges til Rornehuset paa Chri-

stianshavn, og udi Vore Provincier til enhver Provinces

indrettede Tugthus. Derefter I eder allerund.

kunne vide at rette og angaaende begge Poster ' de

fornodne Anstalter al lade foie. Befalendes &c. Chri-

stiansborg Slot den 10. April 1745.

23. April. Reskript til.Stiftbefalingsmand Henrik Ocksen,

ang. Formildelse af Hudstrygnings Straf til Straf

paa Vand og Brod. Christiansborg 23. April

1745. — Bekjendtgjort paa Althinget 1745 (Althingsb. ^Tr.

17, 3. 6); Norske Tegn. XXX, 456»'-457.

Christian den Sjelle &c. V. G. T. Os er allerund.

bleven refereret en fra Sysselmanden udi Skagefjords

Syssel paa Vort Land Island, Skule Magnussen, indsendte

allerund. Memorial, med derhos fulgte Hjemthings-Dom,

hvorved Jon Odsen, for tvende i sit Ægteskab begangne

Leiermaale, efter Storedommen er tilfunden at miste

sin Hud; og som Vi af den fra dig herover indhen-

tede Erklæring have fornummen, at for* Jon Odsen er

fattig, gammel og skrdbelig, saa give Vi dig hermed

, tilkjende, at Vi, i Henseende til saadan hans Alderdom

'J nemlig: a, den anforte om Gage-Afdrag; b, omMyntning

af Smaamynt.
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og Svaghed allern. have bevilget, at han for at miste 1745.

sin Hud maa være befriet, hvorimod han skal sidde ^T^^^'
' 23. April.

8 Dage paa Vand og Brod. Derefter du dig allerund.

haver at rette og Vedkommende Sligt til Efterretning

at lilkjendegive. Befalendes &c. Christiansborg Slot

den 23. Aprilis 1745.,^

Rentekammer-Skrivelse til Directeurerne for 24. Aprih

det islandske Compagnie, ang. Leilændings-For-

hold paa Vestmannoerne. Khavn 24. April 1745.
— Rentek. Isl. og Færd. Copieb. 2007, Litr. I, Nr. 332.

Angaaende den af Sysselmanden paa Vestmannbe,

Bodvar Jonsen, afsagde Dom, hvorved en saakaldet

Hostemand Arc Eyolfsen er tilfunden at straffes, for-

medelst han havde forsomt at roe paa en ham anviist

Baad: da kan det, saa vidt bcm*^ Are Eyolfsen ved-

kommer, om han dermed linder sig fornoiet, og ikke

samme til Laugthinget appellerer, have sit Forblivende,

men for fdlgende Tid, om De finder det fornoden, ha-

ver De ved nærmere Correspondence med Stiftamt-

manden og Rettens Betjentere udi Island at indhente

fuldkommen og tydelig Efterretning, hvad Landets Love

i slig Casu, som maatte forefalde, foreskriver, og der-

efter Deres nærmere Forslag til Kammeret indsende.

Vi forblive &c. Rentekammeret den 24. April 1745.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Pingel, s. Mai.

ang. Delinqnenters Underholdning. Khavn 8. Mai

1745 \ — Publiceret paa Althinget ved Amtmandens Be-

Ujendtgjorelse 14. Juli 1745 (Althingsb. s. A. Nr. 17, 3. 1)

Rentek. Isl. og Færo. Copieb. 2007, Litr. I, Nr. 343.

Endeel Sysselmænd udi Island, nemlig Gudmunder

Sivertsen, Schule Magnusen, Jon Jonsen, Thorgrimer

Sivertsen, Bjarne Haldorscn, Jon Bendixsen, Olafer

') jevnf. Reskr. 5, April 1T48 og 5. Febr. 1790.

t
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1745. Arnesen, Thorsien Magnusen, Arnor Jonsen, Brynjolver

^"^J^^
Siverisen og Stendor Helgasen, andrager ved allerund.

Supplique, al det til deres Ruin vil geraade, ifald de

skal underholde Delinquenler indtil deres Sager ved

Oberrelten eller Laugthinget er paaddmt, og derforc

anholder^ at slige Delinquenler, naar Undferrels-Dom

gangen er, maalle henfores til Bessested og der for

Hans Maj*' Regning underholdes; men Stiftamtmand

Ocksen udi hans herom indhentede Betænkning melder,

at slige Delinquenler, som for Livs -Sager actioneres,

stedse, baade da Sagefaldet var paa Regnskab for Hans

Maj*' Regning, og siden at det til Sysselmændene er

henlagt, stedse hos Sysselmændene selv haver været

i Forvaring, indtil Oberrettens Dom er falden eller

kongehg Resolution er erholdet. Og som Hans Maj* des-

uden udi indeværende Aar allern. haver befalet, al udi

Delinquent- Sager strax skal holdes Exlra-Laugthing,

hvorved baade Sagernes Procedeur befordres og Syssel-

mændene udi Underholdningen lettes: saa vil det og

derefter hermed ligesom tilforn forblive. Hvilkel Herr

Amtmand ved hans Ankomst til Island for foranmeldte

Sysselmænd paa Allhingel eller ved Circulaire- Breve

til deres Efterretning ville bekjendtgjcire. Vi forblive

&c. Rentekammeret den 8. Maji 1745.

h

11. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Pingel,

ang. Flyve-Sandens Dæmpelse paa Vestmanniierne.

Khavn 11. Mai 1745\ — Renteliamm. Isl. ogFæro.

Copieb. 2007, Litr. I, Nr. 344.

1 Anledning af KjCbmanden Henrich Dreyers gjorde

Forslag, om den Tid efler anden tilvoxne Skade af

Driv- eller Flye-Sand, som bedærver Fiskergaardene

tilligemed Græsningen paa Yestmannoe udi Island, have

vi været foraarsagede derom at indhente Stiftamtmand

O Rentek, Skriv. 16. April 1746.
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Ocksens Betænkning; og som han fra Sysselmanden 1745.

paa bem*' Vestmannoe haver erholdet Special-Forkla-"''TPTr^

ring, baade hvorvidt denne skadelige Flye-Sand alle-

rede haver grebet om sig, saa og hvorledes det for-

menes, at samme ved Steengjerders Opsætning isteden

for de af Jord og Torv brugelige, samt Jordens Arbeide

og derudi at saae 2 a 3 Tcinder Sand -Havre, kunde

stilles og udryddes, som Herr Amtmand af indsluttedc

Original-Documenter videre fornemmer: saa ville Herr

Amtmand til denne Oes Conservation fdie den Anstalt,

at Drivsandens videre Fremvæxt paa den proponérede

Maade og efter Stiftamtmandens Betænkning, som Kam-

meret udi alt bifalder, om mucligt er kunde forekom-

mes, og det deraf allerede antændte ved alvorlig Fhd

igjen at stilles. Til den Ende have vi nærværende Dato

ei alene anmodet Geheimeraad Gram, at de til Jordens

Sæd begjerte 2 å 3 Tonder Sandhavre dette eller næst-

kommende Aar til den paa Havnen farende Kjcibmand

maatte blive udleveret, men endog tilskrevet det is-

landske Compagnies Directeurer, at deres Handelshuse

ikke herefter med Torv bliver bedækkede, for ikke

Jorden dermed videre at oprives, men at dertil Bræder

vorder brugte. Vi forblive <&c. ^ — Rentekammeret den

il. Maji 1745.

Rentekammer-Skrivelse til Directeurerne for lo. Mai.

.

det islandske Compagnie, ang. Islands Forsyning.

Khavn 15. Mai 1745. — Rentek. Isl. og Færo.Copieb.

2007, Litr. I, Nr. 353.

Ved Deres Skrivelse af 1*" hujus have Vi erholdet

Deres farende Kjobmænds Erklæring over de næstaf-

') s. D. Slirivelse iierom til Gelieimeraad og Amtmand Gram,

samt Directeurerne for det islandske Compagnie (Copieb.

Nr. 345 og 34G) ; i Skriv. 29. Mai til de sidste meldes,

at de forlangte Sandhavré ikke kunde erholdes i delte Aar,

men skulde sendes ad Aare (Copieb. Nr. 377).
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1745, vigte Aar i 744 over Handelen indkomne Klager, hvor-

^TT^^TiT^ ^*di De forklarer, at alle de til Island hensendte Vare

haver været af samme Bonité som de, hvormed Landet

forhen er bleven forsjanet, m. v. , — men saadan Er-

klæring kan ikke tilstrækkelig ansees, thi endskjondt

de herfra henforende Vare her udi Pakhusene ved Ind-

ladningen bliver taget udi 6lesjun og besigtede, saa

er dog den Forretning, der ved Udlosningen udi Island

efter Octroyen skeer, saadan et authentique Document,

som ikke ved de Farendes blotte Erklæring kan tilintel-

gjdres, efterdi denne sidste Forretning tjener til Beviis

om alle Varenes Bonité, og bar give paaHdelig Oplys-

ning, udi hvad Stand de her besigtede Vare ved An-

komsten til Landet befindes. Vi igjentage derfore vores

seneste til dennem ergangne Skrivelse af 10^" April

næstleden og i Kraft af den Dem allern. meddeelte

Octroye erindrer, at de Landet med gode og forsvar-

lige Vare af alle Sorter og udi saadan Qvantité forsju-

ner, at derover ei nogen videre befciiet Klage skal ind-

komme, thi om anderledes befindes, faaer De selv til-

skrive sig den Uleilighed, som deraf efter Octroyen vil

flyde, og til den Ende have vi nærværende Dalo til-

skrevet Amtmanden, at have al muelig Opsjun, at Lan-

det med forsvarlige Vare vorder forsjunet. Vi forblive

&c.^ RentekamiTieret den 15. Maji 1745,

29. Mai, Rentekammer - Skrivelse til Directeureme for

det islandske Compagnie, ang. Reykjarfjord Di-

stricts Forsyning med Varer. Khavn 29. Mai

,1745. — Rentek. Isl. og Færo. Copieb. 2007, Litr. I,

Nr. 378.

Af Deres til Stiftamtmand Ocksen ergangne Skri-

s. D. Rentekammer-Ordre til Amtmand Pingel, at paaseeOc-

troyens Overholdelse i Henseende til Carga-Varene og deres

Beskaffenhed, og aarlig at indberette derom til Rammeret,

Copieb. JNr. 354.
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velse af 15. Maji sidstleden, som os under 19. dito

er tilstillel, erfares, at Conipagniet formener, at Almuen

udi Rutefjord, Strande og Hunevads Sysseler bor soge

Schagestrands og ikke Rechefjords Havn; metiy sotn

bemeldte Almue besværger sig, at andre Havne eud

Rechefjord er dem langt fraliggende: saa erindres Com-

pagniet, at med det Skib, som til Rechefjords Havn

afgaaer, saadan Partie Tommerlast vorder \idf6rt, at

enhver af disse Dislricters Almue deraf kan faae hvis

de (il Ncidvendighed behSver, paa det de ikke, ved

lange Reiser fra en -til anden Havn efter det Fornodne,

udi deres Livs Næring skal lide Ophold og omsider

ruineres; ligesom at det Skib, som til Schagestrands

og Rechefjords Havners Beseigling destineres, udi be-

timelig Tid herfra afgaaer, efter Vores Skrivelse af 18.

April 1744, hvortil Vi Os i det ovrige referere. Vi for-

blive &c. Rentekammeret den 29. Maji 1745,

Forordning ang. Informatorers Leiermaal. 9. juii.

Christiansborg 9. Juli 1745. — ikke publiceret j

Island, men her optagen i Henhold til For, 24. Januar 1838

§12.— Siell.Reg. 59, 652»'-653; OriginaKAftryk hos Hopffner

;

Qvart-Forr. 1745, S. 43—44; Scliou III, 610.

FoaouDNiNGj anlangende, hvorledes de Informatores,

som besvangrer og i Uære beligger de dem til Under^

viisning anfortroede Pigeborn, skal straffes.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V, Da det for-

nemmes, at nogle af Vore kjære Undersaatter, til deres

Borns og Ungdoms Underviisning, antagne Studentero

skal, isteden for at anvende deres Flid og Omhu der-

hen, at foregaae den dennem anfortroede Ungdom med

Dyd og godt Exempel, samt at anfdre dennem til en

sand Guds Kundskab, chrislelige Dyder og Fremgang i

deres Studeringer, lægge sig efter slige Folkes Pigebarn,

og dennem i Uære bthgge, alt i den ugudelige Hen-

sigt, ved shg deres hoist strafværdige Forhold, naar

sligt er begaaej),' at node dest af dennem besvangrede

4
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Fruentimmers Forældre, Værger eller nærmeste Paa-

rorende til at antage dem i deres Familie, og, for at

undgaae den Besvangredes videre Beskjæmmelse , at

see dennem befordret. Men, som Vi ingenlunde ville,

at slige letsindede Personer, der soge ved Letfærdighed

Andres Beskjæmmelse, og paa slig en forargelig Maade

at bane sig Vei til Lykke og Br5d, til noget Embede,

geistlig eller verdslig, maa befordres: saa have Vi der-

foruden allernaadigsl funden for godt, at anordne og

befale, ligesom Vi og hermed anordner og befaler, at,

saafremt slig en Person og Informator ikke af den Be-

svangredes Forældre, Værger og næste Frænder be-

naades, og hende med hendes Villie og deres Samtykke

ægter, skal han, foruden den i Lovens 6. Bogs 13. Ca-

pitels 10. Articul befalede Straf, end ydermere dcinimes

til at arbeidc i Jern udi nærmeste Fæstning sin Livs-

tid. Thi byde Vi hermed og befale Vores Grever,

Sfiftbefalingsmænd
,

Friherrer, Biskopper, Amtmænd,

Landsdommere, Laugmænd, Præsidenier, Borgemestere

og Raad, Fogder og alle andre Vedkommende, som

denne Vores Forordning, under Vores Cancellie-Seigl,

tilskikket vorder, at de den paa behdrige Steder, til

Alles Efterretning, strax lader læse og forkynde. Givet

paa Vort Slot Christiansborg i Vores kongeL Residents-

stad Kjobenhavn den 9. Julii 174-5.

Forordning om Uconfirmeredes LeiermaaL

Drage 2. Septembr. 1745. — IKke publiceret i Is-

land, og egentlig kun udgiven for Danmark og Norge, men

her oplagen som criminelt Lovbud. — Siell.Reg.59, 718—720;

Original-Aftryk bos HopfTner; Qvart-Forr. 1745, S. 64-66;

Schou 111, 614-616.

Forordning, anlangende hvorledes Ungdommen, som,

forend deres Confirniation og imidlertid de dertil præ-

pareres, begaae Leiermaal,
' skal ansees og straffes.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V. Da det er

fornummen, hvorledes det baade udi Vore Riger Dan-
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mark og Norge ofte og aarligen forefalder, at unge 1745.

Mennesker iblandt gemene Folk, for deres Gonfirmation, 2. Septbr.

og for eller under deres Præparation, begaacr Leier-

maal, saa at de enten confirmeres ofte efter Barselsen-

gen, eller ganske grov svanger, paa den Tid, de skulle

fornye deres Daabes Pagt, imedens deres Kjods Uteer-

lighed ^r aabenbar for hele Menigheden. Da det der-

foruden hænder sig, at endog saadanne Folk, ligesom

til Belønning for deres Ondskab, paastaae, at der skal

hastes med dem. Præparationen afkortes og Gonfirma-

tionen meddeles, skjdndt de ikke ere tiistrækkeligen

oplyste, og ofte ikke kan læse i Bog, og, naar Præsten

ikke vil fbie dem eller Forældrene derudi, da skriges

der over ugudelig Haardhed, beraabes paa Dddsfare i

deres Barselseng, og Præsten skyldes for al være Aarsag

i deres Beskjæmmelse, saasom de ville ægte hinanden.

Herforuden befindes det og, at saadanne Qvindemenne-

sker undertiden gjore Barsel for Gonfirmationen
,

og

undertiden strax efter, da de confirmeres een Sondag,

gaae strax til Guds Bord og copuleres strax derpaa,

saa at deres i saa Maader begangne Uteerlighed ei

aiene bliver aabenbare for hele Menigheden, og en

stor Forargelse for Andre, men endog saadan deres

Ondskab bHver aldeles ustraffet, hvorudover det er at

befrygte, at, som Præsterne for Forældrenes Skyld kan

have foiet saadanne i deres Begjæring, og hastet med
deres Gonfirmation, kunde andre Unge deraf tage Exem-
pt^l, og bruge syndig Sammenleie, just for at bhve frie

for Skolegang, for at læse i Bog, og at proves saa niiie,

eller præpareres saa længe. Thi have Vi, for i Tide

at see hæmmet og forebvgget saadan grov Forargelse,

allern. funden for godt at byde og befale, ligesom Vi -

og hermed byde og befale alle Præster 'i Vore Riger

Banmark og Norge, at de i ingen Maade maae under-

staae sig, at foie Saadanne, som sig med Letfærdigheds-

Synd, for deres Gonfirmation, have forseet, eller lettere

end andre at antage, uden Læsning i Bog og den saa

i:
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-1745. hait behøvende Underviisningj men de skal præpareres

"""^"^"T^ ligesom andre, og afholdes fra Confirmationen, indtil

de ere noksom grundede; saa skal de og siden, naar

de ere confirmerede, om de end ville ægte hinanden,

begge sirax efter staae aabenbare Skrifte \ baade den^

som har saaledes ladet sig beskjæmme, og den, som

saadant et ungt Menneske har belagt, og saaledes ikke

nyde det Beneficium, som Loven tillægger Andre, der,

' efter begangne Leierraaal, ville ægte hinanden, men for

de storre Leiermaals-Bcider maae de dog være befriede,

saafremt de strax efter Skriftestaaelsen ægter hinanden.

Men dersom det befindes, at de, uden Ægteskabs'For-

bindelsc, have begaaet Leiermaal med hverandre, da

skal den, som sig saaledes fcir sin Gonfirmation har be-

smittet, enten det er Dreng eller Pige, saa og den, som

har forfort den Ånden, skjondt samme er confirmeret,

fores til næste Tugthuus, og der ved Arbeide tæmmes

et halv eller heelt Aar* Thi byde Vi hermed og be^

fale Vores Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Bi-

skopper, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præsi-

denter, Borgemestere og Baad, Fogder og alle Andre^

som denne Vores Forordning, under Vores Cancellie-

Seigl, tilskikket Vorder, at de den paabehdrige Steder,

til Alles Efterretning, strax lader læse og forkynde.

Saa befale vi og hermed Biskopperne, at de, paa det

sig Ingen af Uvidenhed skulle have at undskyide, lader

denrie Vores allern. Forordning af Prædikestolen læse

og forkynde; Givet paa Drage den 2. Septembris

Anno 1745*

i. Decbr. Forlængelse af Handels -Octroyen for det is-

landske Compagnie- Khavn 1. Decembr. 17451
— Rentek. Norske Exped. Prot. 5, 481—535. — Trykt Khavn

1747. 8" (med Interessenternes Navne og Convention 24. Fehr.

O Fot. 8. Juni 1767.

Octroy 15. August. 1763.
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1T48, Mscr. i Schous Saml. paa Universitets -Bibi., Nr. 830. n45.
8"); Riibr. hos Schou III, 617. — Uddrag. 1. Decbr.

OcTiioVj hvorefter Findmarkens Handel til det is-
^^^^

landske Compagnie, samt Kjobmanden Andreas Bjorn

og deres Interessenter overlades udi 25 Aar, og den

islandske Octroy indtil samme Tids Forlcib prolongeres.

Vi Christian den Sjette å.c. G. A. V.. al, som Vort

Land Finmarken hidindtil fra 2. Martii 4741 aarlig for

Vores egen Regning alene udi den allern. Hensigt er

bleven beseglet, at Vores kjære og troe Undersaatter

der i Landet ikke paa Tilforsel af det til deres Klæde,

Fi5de og Fiskerier behtivende skulle lide nogen Mangel,

omendskjondt ellers ingen Lyslhavere til samme Beseg-

ling paa antagelige Vilkaar sig imidlertid indfandt; saa,

efterdi nuværende allern. octrovei'ede islandske Gom-

pagnie, tillige med Kjob- og Handelsmanden Andreas

Bjtirn, omsider, efter den fra Directeurerne Hans Ghri-

stian Brock, Diderik Munch, Jacob Klog og Peder

Svane, samt bexneldte Bjorn, til Os under 10*'' Novembr.

næstafvigte allerund. indgivne Memorial , ere bleven

oVerbodige omrorte finmarkskc Handel paa 25 Aar,

nemlig fra Skibenes Ankomst der til Landet om Som-

meren Anno 174() og indtil den samme Tid udi det

Aar naar man skrivendes vorder 1771, at antage og

vedligeholde: have Vi allern. villet forunde, ligesom Vi

og herved allern* forunder og meddeler dennem og

Interessenter, tiUige med deres Arvinger, denne Oc-

troy derpaa med disse efterskrevne Gonditioner:

1) Bemeldte (finmarkske) Handel overlades allerili

i Forpagtning uden nogen Afgift. 2) Det som

de udi forbcmeldte deres Memorial af lO**' hujus

[r. November] sig allerund. have villet belinge, saavidt

samme ikke enten efter den islandske eller finmarkske

Octroys sædvanlige Indhold og Forstaaelse følger af

sig selv, men behovede Vores særdeles Approbation,

som og herved allern. vorder meddeelt, bestaaer udi fol-

gende tvende Artikler nemlig : a) at den dennem paa Is-
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1745. lands Besegling under 1 S**" Julii 1742 allern. givne

1. Decbr. Oclroy, som ellers til 1. Januarii i 753 exspirerede,

^^"^"""^maa, til Præcaution at den ene Handel ei længer, som

hidindtil, skulle -præjudicere den anden, conlinuere

udi de samme tyve og fem Aar^ som den finmark-

ske Handel, dennem nu overlades eller siden fremdeles

maatte forundes, og udi det Ovrige, saavel angaaende

Afgiften af Island, som og alt andet, at forblive ved

samme Octroys Indhold, dog saaledes. at de Vare som

fares til og fra Island (ligesom og alletider i den fin-

markske Handel har været brugelig og fremdeles con-

tinuerer) ikke af andre end Compagniets egne BeljenLere

efterdags bor veies, maales og med behcivende Veier-

eller Maaler- Sedler forsynes; item at de Octroyerede

man, ligesom Vi forhen Anno 1739 allern. for samme

Aar have accorderet, være tilladt, til det for Island og

Finmarken aarlig behovende Jern at lage en vis An-

deel deraf fra fremmede Steder, siden samme, efter

Stiftamtmanden over Island hans forhen derom givne

Betænkning, uomgjængelig til Leer, Fiske-Redskaber og

deslige Arbeide skal behoves, hvilken Andeel frem-

med Jern til baade Island og Finmarken herefter fast-

sættes saaledes, at den ingenlunde raaa overgaae

aarlig tre Hundrede Skippund, hvorpaa, imod at det

bvrige Jern altsdmmen tages af Vort eget Rige, den-

nem fri Ordres forundes og derved af Vore Told-

Inspecteurer, paa samme Maade som det er anordnet

for andre Gompagnier, noie iagttages, at saadant frem-

med Jern rigtig herfra udgaaer, og, indtil det skeer,

forbliver udi Toldbodens Pakhuse under sikker For-

varing. Dei^næst i lige Maade herefter, som forhen, de

Octroyerede at lilstaaes behorige frie Ordres paa det

aarlig til begge Handlinger fra Holland af den saa kal-

dede Giesenbergske Fabrique behbvende Pres -Tobak,

og b) [om delinmarkske Varer og om Taxt for Nordlandene].

— 23) Hvad Vedtægt og Gonvenlion bemeldte

islandske og finmarksko Gompagnier, til Handelens

Å
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Bedste og Befordring, paa lovlig Maade og i Gonforniité 1745.

af denne saavelsom - den islandske Octroy/ nu eller 1. Decbr

efterdags udi deres Forpagtningstid med fleste Interes-

senters Samtykke opretter og indgaaer, ville "Vi herved

udi alt allern. have confirmeret, ligesaa fuldkommen,

som samme Ord til andet herudi var indfort. — For-

anforte Octroy, hvilken Vi, for Os og Vore efterkom-

mende Arve -Successorer udi Begjeringen, de Octroy-

eredcj samt deres Interessenler og Arvinger, saaledes,

som forskrevet staaer, allern. meddeler, skal paa alle

Sider og udi alle dens Ord og Punkter stride holdes

og efterleves. Hvorefter alle og enhver Vedkommende

sig allerund. liave at rette og forholde , under Vor

Hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Ghristiansborg

udi Vores kongel. Residentsstad Kjcibenhavn den 1**

Decembris 1745.

Rentekammer Skrivelse til Amtmand Pingel, 1 746.

ang. Sandflugtens Dæmpning paa Vestmannoerne.

Khava 16. April 1746. - Rentek. Isl. og Fær. Co-

pieb. 2007, Litr. I, Nr. 469.

Efter Herr Amtmands Forlangende udi Skrivelse

af 16*** Septbr. sidstleden have vi ved Herr Geheime-

raad og Amtmand von Gram indhentet den begjærte

Underretning, hvorledes med Sandhavren til Flye-

Sandens Dæmpning paa Vestmann5e at nedsaae skal

forholdes, hvilket herudi indlagt, saaledes som den af

Flye-Sands Inspecteur Rasch er meddeeU, hannem til-

sendes; og som med det i Aar til VestmanncJe afgaa-

ende Skib de i saa Maade requirerte 3 Tondei* Sand-

havre til Island bliver udsendt. Herr Geheimeraad

Gram melder og udi Skrivelse af 9''" hujus, at ei nogen

Pl5ining derved er fornoden: saa ville Herr Amtmand

fdie den Anstalt, at disse 3 Tdr. Havre paa de Steder

hvor Flye- Sanden er begyndt, efter den af Inspecteu-

ren anf5rte Maade, bliver nedsaaet, da vi os herom

//. B. ~36
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1746. udi (ivrigt til vores Skrivelse af il*- Maji 1745 vil have

TTTT^T' refereret. Vi forblive &c. ^ Rentekammeret den 16.
16. April.

April 1746.
*

22. April. Reskript til Stiftbefaiingsmand Henrik Ock-

seii, aug. Formildelse af Tyvsstraf. Christians-

borg 22. April 1746. — Korske Tegn. XXX, 818.

Christian den Sjette å.c. V. G. T. Vi have aller-

Underd. ladet Os referere saavel en til Os af den SU**"

' Sepierabris næstafvigle Aar fra Sysselmanden Skule

Magnussen paa Vort Land Island indkommen allerund.

Memorial, med derhos fulgte Herredsthings-Dom, som

lilfinder tvende Skole-Discipler, navnlig Skafte Arnesen

og Illuge Sigurdsen, for begangne Tyverie hos Wigfus

Einersseuj Arbeidskarl ved Holum Bispegaard, paa 77

Rd. i Penge, at kagstryges og brændemærkes, som og

din derover indhenlede allerund. Erklæring; og, som Vi

samme Dom saaledes allern. have formildet, al dc for

at kagstryges og brændemærkes inaa være forskaa-

nede, inen at de derimod skal sidde 14 Dage paa

Vand og Brod: saa er hermed Vores allern. Villie og

Befaling, at du foier den Anstalt, at forskrevne Dom,

som dig herved tilsendes, efter Vores derpaa tegnede

allern. Resolution, paa for"*^ Schaftc Arnesen og Illuge

Sigurdsen vorder exsequeret. Derefter du dig allerund.

kan vide at rette. Befalendes &c. Christiansborg den

Aprllis 1746.
4

23. April. Rentekammer-Skrivelse til Sysselmand Skuli

Magnusson, ang. Sysselmændenes Forhandling af

holumske Boger. Khavn 23. April 1746. —
Rentek. Isl. og Færo. Copieb. 2007, Litr. I, Nr. 480.

Hvad de udi Hole Bogtrykkene oplagde Bcigers

Forhandling angaaer, da, saavidt det bevises* at slige

*) s. D. Skrivelse til det islandske Coinpagnies Directeurer

om samme Gjenstand, Copieb. Nr. 470.

f
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Bdger Sysselmændene til Forhamlling erc udleverede, i 746.

indtil Bispegaarden med sil Inventarium den nu allern.
^^j^^^

beskikkede Biskop indeværende Aar overdrages, da

han den paa Gaarden værende Beholdning ventelig

tillige imodtager, deraf kan vedkommende Sysselmænd

det 20** Exemplar fri og uden Betaling,, for deres ved

Bogernes Afsæluing havende Moie, forundes, i Hen-

seende at sligt ei alene ved alle Bijgers Forhandling

er brugelig, men Amtmand Pingel ei heller derimod

noget haver at erindre; dog observeres, at om Bager-

nes Antal, som enhver til Afsætning er leveret, ved

eders aflæggende Regning behorig Beviis, tillige med

denne Vores Ordre in Originali, bhver produceret

;

V

hvilket til Efterretning og Gjensvar paa eders Skrivelse

af I**" Octobr. 1745 forstændiges. Gud befalet &Ci

Rentekammeret den 23. April 1746.

Bevilling paa Opffirelsen af en Kirke og Kirke- 20. Mai.

gaard paa RauSaskriåa, — Hirschholm 20. Mai

1746. ~ Norske Reg. 35, 4T5.

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V., at, eftersom

JouBenedixsen, Sysselmand for Nordre Syssel paa Vort

Land Island, for Os allerund. haver andraget, hvorledes

Vores elskeh kjæ.re Herr Fader, sak og hoilovk Ihukom-

melse , ved allern. Bevilling af 15. Febn 1726 haver

lilfadt hans afg. Fader, forrige Laugmand Bcnedix

Thorsteinsen, at maatte lade opbygge en Kirke med
Kirkegaard paa sin egen Gaard, Rddeskrede kaldet;

men, som bemeldte hans Fader skal være bortdod fiir

end han fik dette sat udi Stand, og han, som hans

Son, agter nu samme at fuldbyrde, saa haver han

derhos allerund. været begjærende, at Vi allern. ville

forunde ham samme Frihed, lil bemeldte Kirkes og

Kirkegaards Opbyggelse og Istandsættelse, med lige

Vilkaar som den hans afg. Fader af Vores sal. Herr

Fader har været forundt. — Thi have Vi, efter saa-

36*
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1746. daa hans herom allerund. gjorte Anscigning og Begjæ-

"TT^T^ ring , samt efter den fra Os elsk. Henrich Ocksen
20. Mai. °'

herom indhentede allerund. Erklæring, allern. bevilget

og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at for"'

Sysselmand Jon Bendixsen paa forommeldte hans Gaard

Rodeskrede^ paa sin egen Bekostning, maa Jade op-

bygge en Hden Kirke, og en Kirkegaard, hvorudi de,

som der udi Egnen ved Doden afgaaer, kan begraves,

lade indvie og indhegne; dog skal Mule Hovedkirke,

samt dens Sognepræst, som Gudstjeneste udi den

Kirke, han saaledes lader opbygge, forrette, udi deres

Rettighed, som de af Arildslid nydt haver, og med

Rette bor at nyde, aldeles intet afgaae, og skal Guds-

tjenesten udi samme Kirke skee paa de Tider, at ikke

nogen Prædiken i Hovedkirken vorder forscimt; saa

skal han og pligtig være, Sognepræsten lii Mule Præste-

kald, for hans Umage ved Tjenesten, og hvis andet udi

Embedet kan forefalde at forrette ved den Kirke han

lader opbygge, at fornoie. Forbydendes "Ae. Hirsch-

holm Slot den 20. Maji 1746.
"

20. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Ocksen, ang.

Eztra-Langthing i Delinquentsager. Hirschholai

20. Mri 1746 ^ — Publiceret paa Althioget 174G og

trykt i AUhingsb. s. A. IVr. 8. — IN'orske Tegn. XXX, SSS*---

836; Fogtm. IV. 2, 739—T40.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Eftersom Magnus

Gislesscin, Laugmand for 5sten og synden, saa og Svend

Scilvesen, Vice-Laugmand for vesten og norden paa

Vort Land Island, for Os allerund. have andraget, at

da det ved allern. Reskript- er bleven anordnet, at

der paa Island udi Delinquent-Sager skal holdes extra-

ordinaire Laugtliinge, er det paa den ene Side bleven

til st()rste Lettelse for Sysselmændene, som derved ere

O Reskr. 28. April 1784.

Reskr. 2. April 1745.
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blevne befriede for lang Arreslhold, hvortil de ere 1746.

pligtige af Vores uvisse Sagefald, som de have under 20. Mai. j

,
Forpagtningj at svare Bekostningerne; men derimod

|

paa "den anden Side skal det foraarsage Låugmændene
|

store Udgifter, ifald deslige Extra-Laugthinge skulle '|

holdes i de Sysseler, hvor Sagerne eller Delinquenterne
j

henh(5rer, hvorhen de da maatte gjore lange og under-
\

liden farhge Reiser, og i Særdeleshed vilde det være :

dem til utaalelige Omkostninger, og fast umuhgt, at I

gjdre nogle saadanne Reiser om Vinterdage til ad- j
-

.skillige Laugthinge: hvorfore de derhos allerund. have
]

været hegjærendes, at Vi allern. ville tillade, at saa- ]

danne Extra-Laugthinge maatte enten holdes paa del.
j

nærmeste Herreds- Thingsted ved Laugmændenes Boli- ]

ger, hvor Låugmændene skulde være forpligtede at j

holde Laugthingene uden Betaling for Rettens Admini-

stration, eller og, at de for hver Extra-Laugthing af \

Sysselmændene maatte nyde hvis ret og billigt kunde i

eragtes for deres Reise og Omkostninger dem for-
\

aarsagedes, og at samme enten maatte regieres efter i

Forordn, af 24. Februarii 1708 om Laugmændenes

Extra-Thinge i Aastedssager i Vort Rige Norge, eller

og af Amtmanden paa bemeldte Island, efter Beskaffen- "

]

heden, maatte liquideres, samt, paa det at Sysselmæn- "

|

dene ikke skulde gives Aarsag derover at beklage sig,
]

del da maatte staae i deres egen frie VilHe, hvad enten ,
j

de vilde oppebie det ordinaire Laiigthing med deslige
j

Dclinquent- Sager, eller og vilde bekoste de ommeldte :

Extra-Laugthinge. Thi give Vi dig dci'paa allern. til- ;

kjende, at Vi, efter den fra dig herom indhenlede i

allerund. Erklæring, allern. finde for godt, al deshge -

udi Delinquent- Sager forefaldende Extra - Laugthinge

skal holdes enten hvor" Laugmanden boer, eller paa

el andet dertil beleiligt Sted, som af Låugmændene udi -
. i

deres udstædende Stævninger kan determineres; og, i

som det da saaledes falder paa Sysselmændenes Bekost-
i

ning at bringe Delinquenterne til Lauglhinget, saa skal
"
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174'6. og Laugniændene være pligtige, uden Betaling for Ret

^^^^ tens AdminislralioUj naar ' del paakræves ved Extra-

Laugthingenes Holdelse, at befordre deslige Delinquent-

Sager lil forsvarlig Endskab del snareste skee kunde.

Derefter du dig allerund. kan vide at rette, og Ved-

kommende sligt lil Efterretning at tilkjendegive. Be-

falendes &c. Skrevet paa Hirschbolms Slot den 20.

Maji 1746.

25. Mai. Kongelig Resolution ang. Vare -Besigtigelsen

ved den islandske Handel. Hirschliolm 25. Mai

1746. — Der foreslaaes, at den ifolge den islandske Oc-

troy paabudne Besigtigelse af Varerne véd Udskibningen i Kjo-

benbavn borlfalder, da den ikke var paabudt ved den nu med

den islandske Handel forenede finmarkske, og da Rentekammeret

ikke ansaae den for nyttig, ndeels fordi de Vare, som allerede

til Indskibning ere indpakkede^ da bverken noie kan eftersees

eller dets Bonité overalt paaskjonnes, deels og siden visse Vare,

som ber boldes for friske og gode, dog kan være af den Be-

skaffenbedj at de paa saa lang en Reise underveis tage Skade,

hvilket ikke for end ved dets Ankomst lil Landet er at paa-

skjonne«. Rentek, Norske Relat. og Resol. Prot. 27, 41 (for

1T46).

Vi bevilge allern. at den Besigtelse, som paa de

til Island afgaacnde Vare, efter Vores forrige Resolution

af 30** Januarii 4742, ved Indskibningen i Kjobenhavn

• skulde foretages, maa herefter ophæves og cessere, imod

at alle de til Island eller Finmarken ankommende Vare

der udi Landene nciie vorder eftersete, og derover be-

hbrige Besigtelses-Forretningcr hvert Aar til Rentekam-

meret indsendes. Hirscbholms Slot den 25. Maji Anno

1746.

27. Mai. Forordning om Husbesiigelser paa Island.

Hirscliholm 27. Mai 1746. — Publiceret i Synodal-

Forsamlingen for Skalholt Stift 1746. Norske Reg. 35, 495-503.

Original -Aftryk hos Hopffner; P. Péturss. Hist. Eccl. Isl. S.

51-59; Qvart-Forr. 1746, S. 59—70; Rubr. hos Schou III,

I
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630. Islandsk Oversættelse bekræftet af Haldor Brynjéifsson, \ 746.

Stabastab 6. Aug. 1746, trykt 2 Gange paa Holum, 1746 og 27. Mai.

1749, "Forordning um hiisvitjanir a Islandi«, 5 Blade i 4*^ s.—

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V. at, omend-

skjondt det ved Yores allern. Forordning om Gateclu-

sation for Ungdommen paa Vort Laud Island, dateret

den 29de Maji Anno 1744, i dens 14. Articid er be-

falet, at Husbesogclse af Geistligheden der paa Landet

skal holdes, saa have Vi dog nu funden Os foraarsagel,

om saadanne Husbesogelser nærmere at anordne og

befale, ligesom Vi og hermed allern. anordner og befaler:

1) Præsierne i Island skal enhver især være plig-

tige, i det mindste to Gange om Aaret, at besøge deres

Menighed i deres Huse og Boliger, og det hvert Huus

og Bo udi samme; men hvor Sognet er lidet, eller

ingen Annex findes, skal han oftere foretage denne

fornødne HandJing, hvovmeå Provsten i hvert Herred

skal have flittig Indseende^ og Biskoppen ligeledes ved

alle Leiligheder alvorligen tilholde vedkommende Prov-

ster og Præster, herudi ingen Forsommelse at lage.

Findes nogen Præst efterladen deri, advares han forste

Gang af Provsten, men skeer det anden Gang, mulkte-

res han efter sit Kalds indkomme og sin Foi'mue, hvil-

ken Penge-Mulkt til fattige Bcirns Underviisning skal

anvendes. — 2) Tiden, naar denne Ilusbesogelse skal

anstilles, tilhides det Præsten selv at udvælge, dog at

\krtil udsees de Tider om Aaret, som for Sognefolkene

ere beqvemmesl, og de i storste Mæ.ngde ere hjemme,

paa det Nytten, hvortil alting sigter, kan være des

storre. — 3) Fbrend denne Husbesbgelse begynder,

skal Præsten conferere med sine Medhjelpere, og af

dennem erfare enhver Families Persons Beskaffen-

hed, paa det han i Forveien kan have saa meget desto

vissere Efterretning om Enhvers Opforsel
;
og skalMed-

hjelperne være pligtige, cflei" Lovens Tilhold og deres

Samvittighed, at tilkjendegive hvad dennem herudinden

kan være vitterligt, hvorimod deres Navne, naar det

2 I
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1746. findes forneden, skal forlies.
-— 4) Til Medhjelpere

27. Mai. skal, efter Loven og Vores allern. Forordning om Ca-

techisationer, Årticul 13. udsiges de redeligste, bedste

og aarvaagenste Mænd i hvert Sogn, og bor ingen,

enlen de ere Repstiorer, eller Besigtelses-Mænd, fra

delte Embede undtages, naar de dertil af Præsterne

ere udsete, ikke heller bor de derfor paastaae, for

andre verdslige Forretninger at befries, saasom Rep-

stiorernes og Medhjelpernes Forretning staae i noie For-

bindelse med hverandre, hvorudi hverken paa Præstens

eller Sysselmandens Side nogen Hinder bor lægges.

— 5) Præsten skal nogen Tid, og i det mindste Sdn-

dagen tilforn, kundgjore det for Menigheden af Præ-

dikestolen, hvad for Huse han i den Uge agter at

besøge, og paaminde dem, til den bestemte Tid at

være hjemme og i deres Boliger tilstede; beviser sig

Nogen opsætsig derimod, og reiser, den i Forveien

gjorte Advarsel uagtet, uden hoistfornodne Aarsager,

bort fra sit Huus, eller lader sig paa andre Maader

linde trodsig mod Præsten i denne ham anbefalede

Forretning, skal Præsten angive det for vedkommende

verdslige Ovrighed, hvilken uveigerligen skal assistere

ham, og mulktere den Opsætsige, forste Gang med to

Mark danske, eller mere, efter Sagens Beskalfenhed,

til fattige Borns Underviisning ; saa skal og Mulkten

ved continuerende Gjenstridighed forhdies, hvilket ikke

alene bor forstaaes om Husfædre og Husmddre, mens

og om Tjenestefolk; ligeledes skal Forældrene være

pligtige, at gjdre Regnskab for deres Bdrn, naar de ei

findes tilstede; findes en Ovrigheds-Person selv skyldig

i Ulydighed herudinden, skal Amtmanden, efter Om-

stændighederne, til forbemeldte Brug ansee ham med

tilbdrlig Straf; men overfalder Nogen Præsten paa Rei-

sen i sin Husbesdgelse, saavel som i andre Embedes

Forretninger, straffes han, som den, der overfalder

Præsten efter Gudstjenesten, og staae aabenbare Skrifte,

og straffes desuden paa Kroppen, hvormed og alle de
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bor ansees, som paa nogen Maade opirre Nogen til 1746.

Ulydighed mod Præsten. — 6) Alle de, som ere hos 27. Mai.

Soe-Kanlen at fiske, eller paa Vestmannbe, eller de saa
^^'^^'^

kaldede Losemænd, skulle i den Tid, de sig der op-

holde, i Henseende til denne Husbesogelse, ansees som

Præstens egne Sogne-Folk^ bevise ham al Lydighed og

Ærbodighed og være tilstede, naar det ikke plat er

urauehgt. Vise de sig i nogen Maade gjenstridige mod
Præstens christelige Formaninger, straffes af Stedets

verdslige Ovrighed, som i S*** Articul ommeldt er. —
7) Naar nu Præsten indfinder sig paa noget Sted til

Husbesogelse, skal han bevise sig alvorlig, gudfrygtig,

ædrue og kjærlig, som det anstaaer en Guds Ords

Tjener, og saa hellig en Handling, han forehaver. Der-

imod skal han vogte sig for Stolthed, Egensindighed,

fremfusende Vrede, Hastighed og Skjænds-Ord, paa det

de ikke skal agtes som de, der ville herske over

Sjælene, og hvormed de ikkun gjcire sig foragtelige

hos andre; til den Ende skal det være hannem paa

det alvorligste forbuden, ikke at spilde Tiden med

unyttig Snak og Skjemt, eller andre uanstændige For-

retninger, mindre at soge Brændeviin og anden stærk

Drik, hvilken hannem, undtagen i Nodsfald, aldeles

skal væ.re forbuden. Skulde nogen Præst paa et ene-

ste Sted lade sig finde beskjænket og drukken, eller

give paa andre Maader Forargelse, skal han uden

Forsømmelse angives for Provsten, og, efter ham over-

beviste utilborlige Opforsel, alvorlig straffes. For Resten

skal det herved strængeligen være forbudet, at nogen

Præst fordrer noget enten i Penge, Vare eller i anden .

M,aade for denne Forretning, hvorved Oiemærket vilde

bortfalde. — 8) Ingen, den maa være saa ringe og
*

fattig, som den være vil, bor ved denne Husbesijgelse

forbigaaes, men enhvers sande Bedste og Velfærd med

Alvor og Kjærlighed soges, saa vel Tjenestefolkes og

Bornenes, som Forældres og andre Foresaltes; ligeledes

bor fattige Betlere og omkringstrygende Horn derfra
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1746. ikke udsluttes, men p^ia hvad Sted og i hvilket Huus

27. Mai. de blive fundne, deres Saligheds Gavn iagttages, —
9) Som enhver afTilhorerne, af hvad Stand og Yilkaar

de ercj bor mbde Præsten i sin Husbesogelse med al

Kjæriigheds, Velvilligheds og Lydigheds Udviisning, saa

skal og ingen undsee sig for, at raadfcire sig' med
hannem om sin Sjæls Tilsiand. og at aabenbare for

hannem det, som han, i Henseende til Husets, BOrns

eller Tyendes Omstændigheder, finder fornoden til For-

bedring, hvilket alt Præsten paa en fornuftig Maade

bcir vide at betjene sig af, og fortie den Persons Navn,

som ham i saa Maade noget i Fortrolighed kunde aaben-

bare, men meget mere lægge al Flid paa, ved en redelig

og fornuftig Opforsel, at opvække mere og mere Fortro-

lighed imod sig hos dem, som hannem ere anbetroede. —
10] I Almindelighed bor Præsten ved denne Forretning

•have det gudelige Oiemærke, hvorledes den, efter fore-

gaaende Forberedelse og Bon til Gud, kan indrettes

paa det Opbyggeligste, paa det de, med hvilke han

har at tale, kunde have den forventede Nytte dei'af.

Men især har han ved denne Husbesogelse at er-

kyndige sig, hvorledes det tilstaaei* i Huset, i Henseende

til Guds Kundskab hos Forældre og Foresatte, om de

selv ere i Stand til at give deres Dorn og Underhavende

den fornodne Underviisning, hvorledes Underviisningens

Maade daghg bliver anstillet, hvorledes det, som i

Prædiken og Catechisationen er afhandlet, hjemme bhver

ifijentagen, og om de vide at anvise deres Under-

. havende, at f5re sig det i deres Levnet til Nytte; hvor

• nogen Mangel herudi skulde findes, haver Præsten, efter

sit bedste Vidende, i al Kjærlighed at give de fornodne

Raad til Forbedring, hvilke enhver af Vedkommende

bor love, til næste Husbesogelse at forbedre og iagt-

tage. — M) Ungdommen, saavel Born som Tyende,

skal med al Flid overhores, hvorledes de i deres Chri-

stendom ere grundede; til den Encle bcir de at læse

den lille Galechismum Lutheri, paa det Præsterne

\
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kunde rette det, som ikke ret er bleven fattet, saa og 1746.

Forklaring over Catechismum, hvem der har lært den; 27. Mai.

hvorhos Præsterne bor iagttage det, som udi Vores

allern. Forordning om Catechisation, dens o. og 6. Art.,
,

allern. anbefalet er, ,saa at de med stdrste Agtsomhed

lade sig være angelegen at randsage, om Tilhcirerne

have Forstand derpaa, med tilbbrhg Eftergranskning,

hvorledes dette til en sand Hjertens Forandring hos

dem er rodfæstet. Desuden bcir de og, i det mindste

de, som kan læse i Bog, overhores i de Bonner og

Psalmer, de have lært udenad, om de veed og forstaae

dem. — 12) Diaconi eller Degnene paa Klosterne skal

og ugentlig besoge nogle Bayer eller Huse i deres

Menigheder; for at undervise Bornene i deres Christen-

dom, og især at lære dem at læse i Bog og andre gode

Bonner og Psalmer, hvortil de desuden have at anvende

de Timer for eller efter Prædiken om Sondagen og paa

' andre Hellige-Dage, da Bcirn ere tilstede ved Kirken. Til

denne Reise i Menigheden skal Klosterholderen være

pligtig at forskaffe dem en Hest, naar forlanges, og

har en Diaconus, især efter Præstens Raad og Befaling,

at udvælge de Huse, hvor hans Nærværelse mest be-

hoves. — l'S) Videre bor en Lærere bekymre sig om

Ægtefolkes, Husfædres og Husmodres samfælles Om-

gang og Opfcirsel, om de leve med hveranden i christC'

lig Enighed, Morgen og Aften holde Bon i deres Huse,

beflitte sig paa Ædruelighed og Tugt, flittig besoge den

ofl'entlige Gudstjeneste, og i Almindelighed hos deres

daglige Arbeide lade sig en sand Gudsfrygt være an-

gelegen; hvorhos Præsten haver at paaminde dem, at

vogte sig for alt det, som kan give Forargelse, saasoni:

Uenighed, Banden, Drukkenskab, Slagsmaal, Aager &c.

Skulde han have noget Huus mistænkt for slige eller

andre Synder, haver han at lægge desto mere Vind

paa, ved gudelige og alvorlige Forestillinger, slig For-

argelse og Uvæsen at see hævet og afskaffet. Men, er

ingen_ Forbedring, efter skeede tredie Advarsel ! Med-

j
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1746. hjelpernes Nærværelse, at spore, skal de udstaao Kir-

27, Mai. kens Disciplin, og straffes desuden, efter Vilkaar af

den verdslige Ovriglied, med en Penge-Mulkt til fattige

Borns Underholdning, eller og, naar de ere saa fattige,

at de ci kan lietale, med Gabestokken.— 14) Præsterne

skal og ved denne IJusbescigelse paa del Eftertrykke-

ligste foreholde Forældre og Foresatte den Pligt, som
de ere deres Bdrn og Underhavende skyldige, som for

Alling, i Henseende til det Aandelige, at optugte og

anfore dem til Herrens Frygt, og hver Dag at læse,

eller lade læse, og bede for og med dem, saa og i det

Legemlige, at mode dem, som christehgt og anstændigt

er, derhos flittig holde dem til Arbeide, og ei at til-

stede dem nogen Lediggang, eller at leve efter deres

egen Villie . i Selvraadighed. Ligeledes skulle hans

Formaninger være indtrængendes til Bcirn og Tjeneste-

folk, at bevise deres Forældre og Foresatte al Kjærlig-

hed, Lydighed og Ærbodighed, og med al Villighed,

uden Knur og Modsigelse, at udrette det, dennem bliver

anbefalet. Men, skulde Præsten bemærke nogen Slags

Ulydighed imod Forældre og Foresatte, og at de ikke

med det Gode ville lade sig sige, skal han tilholde

Forældrene at straffe deres Born derfor; forsommer

Forældrene det, skal det skee i Medhjelpernes, ja vel

og i Præstens egen Nærværelse; men, saafremt de for-

nemmer, at Tjenestefolk, naglet givne Paamindelser,

fremture i deres Gjenstridigh-ed, angive de dem hos

Sysselmanden og Reppsliorene, til at straffes efter deres

Forhold. — \'6) Præsterne skal med Flid eftersee de

Boger, som til daglig Gudsfrygtigheds Oveise i Husene

bruges, og give Anviisning, hvorledes de, som haves,

skulle bruges med Nytte. Til den Ende skal han lade

En af Folkene i Huset læse, eller, om Ingen skulde

kunne læse, da selv at læse et Stykke af en aandehg

Bog, og derpaa randsage, hvad Enhver sig til Opbyg-

gelse har fattet, paa det han deraf kan erfare, med

hvad Eftertanke og Tilegnelse Guds Ord bliver hcirt,
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og faae Leilighed at underrette Enhver, især Forældre 1746.

og Foresatte, paa hvad Maade gudehge Bogers Læsning 27. Mai.

hver Dag skulle tracteres, og deraf siden tilborlig exa-"^^'"^

mineres. — 16) Skulde ingen Biiger findes i Huse, hvor

Folk dog kan læse, har Præsten at bære Omsorg for,

at denne Mangel bliver hævet, og skal enhver Hus-

fader være forpligtet at kjcibe den Bog, som hannem

af Præsten bhver recommenderet og foreslaget. Hvilket

Præsten strax for sig skal optegne, og siden paa en

beleilig Siindag i Medhjelpernes Nærværelse foreholde

det Enhver, paa det de ikke siden skulle nægte det;

dog undtages herfra ganske fattige Folk, som ved An-

dres Gavmildhed og Medhjelp bor forsynes med de

fornodenste Boger. Naar Husbesogelsen er til Ende,

tilsender Præsten Provsten en Fortegnelse paa alle de

Bdger, som han for sin Menighed behdver, hvorpaa

Provsten igjen tilstiller Biskoppen en General-Liste der-

over af sit hele Provstie, og denne igjen foier den An-

stalt, at de forlangende Boger bliver anskaffede, og paa

det hele Herreds Bekostning til Provsterne forsendte.

Og dersom Nogen ikke i Mindelighed ville betale de

annammede Boger, skal Sysselmanden i hvert Syssel,

efter Provsternes og Præsternes Anmeldelse, uveigerlig

inddrive Pengene for dem, saa de inden Aar og Dag

kan være hos Provsten tilstede, som ufortovet bescirger

dem til Biskoppen i Stiftet. Vægrer Nogen sig at kjobe

de ham fornodne og af Præsten foreslagne Boger,

boder derfor to Mark Danske, og dog alligevel være

pligtig at kj(3be og betale dem, saa og at betale hoiere

Mulkt, hvis han videre skulde være gjenslridig; hvilken

Mulkt, til Boger for de Fattigste i samme Sogn at ind-

kjobe, af Præsten og hans Medhjelpere skal anvendes.

Men paa del ingen ulovlig Sal med slige Boger skal

drives, skal paa Titulbladet for enhver Bog trykkes,

hvormeget samme koster uindbunden. — M) Skulde

der findes de Huse, hvor ingen kan læse i Bog, har

Præsten at tilholde Forældre eller Andre, al de dag-

I
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1746. ligen igjennemgaae med deres Bom og Underhavende

27. Mai. (Jet Lidet, de selv vide, og scirger han ellers for, at

slige Bcirn kan indbringes hos andre ovede Mænd i

Sognet, hvor de i Læsen og deres Ghristendoni kan

faae Underviisning, hvilket Forældre,. under Paaskud, at

de selv bruge deres Bdrn til Arbeide, paa ingen Maade

bor sætte sig imod, idet derved deres Borns sande

Bedste forhindres; dog, som dette alene forstaaes om

de Folk, der leve i Fattigdom, og omkring liibende

B(irn, hvilke desuden af Sysselmanden med Repstiorene

paa mueligste Maader bor hjelpes, at de kan ved An-

dres Gavmildhed og af Fattiges Tiender erlange Noget

til Underviisning i Læsning og den saliggjorende Kund-

skab, saa skal derimod de Forældre, som selv have

noget i Formue, men ei kan læse i Bog, af Præsten lil-

holdes, og være pligtig , enten selv at anskaffe sig en

Tjeneste-Karl eller Pige, der kan læse, og undervise

deres B(3rn, eller og udsætte Bornene paa et andet Sted,

hvor de for Betaling kan blive underviste. Findes de

dertil uvillige, btidc for hvert Barn 4 Mark danske, eller

mere efter deres Formue, og alligevel være pligtige

at lade deres Bdrn, som meldt er, undervise, hvilket

alt Præsten og hans Medhjælpere tilligemed Sysselmanden

og Repstiorcrne, uden Persons Anseelse, have at paa-

agte. Skulde nogen af Tyende, der kan læse i Bog,

være saa vrangvillig, ikke at ville forrette enten den dag-

Hge Huus-Læsning, eller for Bornene, naar det dennem

bliver befalet, skal Præsten forst i Medhjelpernes Paa-

hdr advare og paaminde dem derom, og, naar saadant

intet frugter, lade dem ved Repstiorerue 2! Timer eller

længere sætte i Gabestokken. Vægrer sig et Barn at

lære, og vil ikke agte Forældrenes Formaninger og Tugt,

eller Forældre forsdmme samme, bdr de derfor af Præ-

sten i Medhjelpernes Nærværelse lilbdrligen irettesætles.

— 18) Præsten skal paa det Alvorligste formane Hus'*

folkene at vogte sig for unyttige Historier og urimelige

Fabler og Digt, som i Landet have været brugehge, og
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ingenlunde tilstedej at de blive læste eller sjungne i 1746.

deres Huse, paa det ikke unge Bovn og de Opvoxende 27. Mai.

derved skulle blive forvildede; saa skal han og tilholde'

Folkene, at de saavelselv, som og deres Underhavende,

enlholde sig fra al skadelig og syndig Spil og Leeg,

hvad Navn de have maae, efterdi deraf ikkun fodes

Trætte, Strid, Slagsmaal og andet Ondt, som er en

Christen uanstændig, tilmed Gud derved fortornes, og

den ædle Tid, som til gudelig Betragtning og nyttig

Arbeide bor anvendes, spildes; han bcir og paaminde

dem at entholde sig og sine fra Overtroc, som hos en

og anden skal findes at gaae i Svang, og derimod under-

vise dem, hvorledes de under den Hoiestes Bistand ret

kan forestaae deres Huse, paa det Guds Ære demdi

daglig kan forfremmes, og hannem levende Templer

tilberedes, udi hvilke han kan have Lyst at boe med
sin Naade og Velsignelse. — 19) Præstei'ne h'6v og ved

denne Leilighed have Indseende med , hvorledes de

Fattiges Tiende bliver uddeelte iblandt Sveitets eller

Sognets Fattige, og derhos paaminde de Formuende, at

være de Nodtrængende i Sognet behjælpelige med Laan

eller Almisse, hvori endog Præsterne bor gaae dem for

med et godt Exempel, efter deres Evne og Formue.

—

20) Som Præsten bor at begynde Husbesogelsen med

inderlig Bon og Paakaldelse i Alles Nærværelse , at

Herren ville lægge sin Velsignelse til saadant Forehavende,

saa hov han og at slutte medBonnen, og derhos lægge

de Nærværende denne Sags Vigtighed og store For-

nod(jnhed, saavel som og hvad Enhvei's Pligt derefter

er, paa Hjertet, til en daglig Erindring og Opmuntring

for dem, til det Gode. — !21) Paa det og Præsten desto

bedre kan vide og ihukomme sin Menigheds befundne

Tilstand, og ^oreBede derfor, naar saadant af Biskoppen

eller af Vores General-Kirke-Inspections-CoUegio kunde

forlanges; saa skal det hermed være alle Præster paa

Island allern. anbefalet, at enhver af dem for sin an-^

betroede Menighed forfatter et Mandtals -Begister over
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4746. Gamle og Unge, Gifte og Ugifte, og i samme udi visse

27. Mai. Rubriquer anfdre enhvers Tilstand og Beskaffenhed,

hvad Grund de have i deres Christendom, om de kan

læse i Bog eller ikke, hvormange Born og Tyender de

haver, deres Kundskab og Opforsel, hvorledes de an-

feres, hvad for en Bog der til daglig Huus-Læsning og

Gudfrygtigheds-Ovelse bruges, hvorledes de Gamle fore

staae deres Huse, om de alle ere flittige, eendrægtige

med videre. — 22) De Pengemulkter, som paa foran-

forte Maade forbrydes og inddrives, skal af Præsten

med sine Medhjælperes Raad anvendes til de fattige og

mest trængende Borns Underviisning, hvorom han siden

b5r give Provsten Efterretning. Dersom nogen verdslig

Ovrighedsperson skulde gjore Udflugter, at inddrive saa-

danne Mulkter, eller see igjennem Fingre med de Skyl-

dige, at de ei blive straffede, skal han for hver Maa-

neds Forhal til samme Brug give 2 Rigsdaler. Skeer

det ei andet Aar igjen, dobbelt såameget, men tredie

Gang suspenderes han fra Embedet, hvormed Vore

Amtmand skal have Indseende, saasom Vi til den Ende

allern. have beskikket Beijentere og Ovrighedspersoner

i Landet, al de alvorUgen skal holde over, at Vores

allern. Befalinger af Alle og Enhver stricte allerunderd.

vorder efterlevet.— 23) Foruden denne saaledes allern.

anbefalede Husbesogelse skal og Præsterne altid være

tilrede og beredvillige, at besOge de Syge i deres Me-

nigheder, naar de blive fordrede, at undervise dem af

Guds Ord, hvorledes de i deres Sygdom, efter deres

Sjæls Tilstand, sig haver at forholde
,

og at paaminde

de Svrige i Huset, at være den Syge tilhaande med

Guds Ords daglige Læsning og bestandige gudelige

Bonner og Opmuntringer, saa han alle Tider kan holdes
'

i Andagt, at oplofte sit Hjerte til Gud; saa h'6r og Præ-

sten advare sin Menighed, at de ufortcivet tilkjendegiver

ham, naar Nogen er bleven syg, paa det han endog

ukaldet des oftere kan indfinde sig, hvor det mest be-

høves. Naar Præsten bliver hentet til en Syg, bor Hus-

r

1
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bonden lade Præsten befordre frem og tilbage, naar 1746.

han det skulde forlange. — 24) Præsterne skulle under 27. Mai.

deres Embedes Fortabelse vogte sig for, at besvære, de

Syge mod nogen Slags forargelig og uanstændig Tale

om Ting, som kunde hindre dem i en tilborlig For-

beredelse til et saligt Endeligt, — 25) Som nu denne

Vores allern. Forordnings hidhold ene sigter lit Guds

Æres og hans Kundskabs Udbredelse, og til Menigliedernes

i Vort Land Island deres limelige og evige sande Vel-

færds Befordring; og Vi, i saadan Betragtning, have den

allern. Tillid, at samme af den islandske Geislhghed

med Flid og Aarvaagenhcd af egen Drift allerunderd.

vorder opfyldt og efterlevet: saa byde Vi dog hermed

og allern. befale Vore Superintendenter paa bemeldte

Vort Land Island, at de, enhver for det ham allern. an-

betroede Stift, stedse og altid have et vaagct Gie over,

at denne Vores allern. Forordning aj" den hele Geist-,

lighed stricte vorder efterlevet, med mindre lian selv,

om nogen Mangel nu eller i Fremtiden derudi skulde

befindes, vil staae til Ansvar, derfor; til den Ende skal

han llittigen forespcirge sig^ hos de underhavende Provster

i Stiftet, hvorledes med denne Embeds-Forrelniug for-

fares, og i Særdeleshed paa sine Visitatser eftersporge

offentlig, om slige Husbesogelser skeer, og hvordan,

samt undervise Pro\'^terne om deres Nytte og Ncidven-

diglied, da disse i lige Maade skal være pligtige, idelig

at opmuntre Præsteskabet i deres Provstie til al gudelig

Nidkjærhed herudinden, og, naar nogen Brost hos en

eller anden skulde findes, hannem deuom l'cirst skriftlig

advare, men, naar ingen Forbedring skulde folgc, da

Præsten, uden Persons Anseelse, for Biskoppen angive,

paa det han for Provslemodet kan indkaldes, og efter

Fortjeneste ansees. Forsiimmes dette af Provsterne, skal

de selv derfor være Biskoppens Tiltale undergiven. Thi

byde Vi hermed og befale Vores Stiftbefalingsmand,

Biskopper, Amtmand, Laugmænd, Sysselmænd og andre,

som denne Vores Forordning tilskikket vorder, at de

//. li. 37

1
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1746. den paa heborige Steder, til Alles Efterretning, slrax

^^^"^^^^7^ lader læse og forkynde. Givet pa«T Hirschholais Slot

den 27. Maji 1746. .
i

f

I

27. Mai. Anordning , iivorved et og andet om Skrifte-

stolen og Altergang paa Island bliver reguleret.

Hirschholm 27. Mai 1746. — Bekjendtejort i Synodal-

forsamlingen for Skalholt stift 1746. NorskeReg. 35, 503''—506.

Original-Aftryk hos HopfTner. P. Péturss. Hist. Eccl. Isl, S,

- 59—61; Qvart-Forr. 1746, S. 71—74; kort Uddrag hos Schou

III, 631. — Islandsk Oversættelse bekræftet af Haldor Brynj-

olfsson, StaBastab 6. Aug. 1746, trykt 2 Gange paa Holum,

1746 og 1749: «TiIskipan, bvar nieb eitt og annal um skrifta-

stélinn og altarisgaungu å Islandi er regulerad«., 2 Blade i 4**».

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V. Da Vi bave

erfaret, al der saavel ved Skriftestolen og Altergang

paa Vort Land Island, som og ved Gommunicaulernes

Anmeldelse med mere, skal bruges en Ulighed med det,

som er bleven fastsat og regieret i Vore Riger Danmark

og Norge: saa bave Vi, for at faae saadan Uligbed

hævet, og Alting, saavidt Landets Beskaffenhed det til-

lader, sat paa en uniform Fod, allern. funden for godt

at anordne og befale, ligesom Vi og bermed anordne

og befaler saaledes, som fcilger:

1) De, som agte at gaae til Guds Bord, skal give

det Præsten noget tilforn lilkjende, at han kan bave

Leihghed at tale med en eller anden forud i Eenrum,

om ban det fornoden eraglcr, især med vanvittige og

ubekjendte unge- Mennesker, eller Fremmede fra andre

Sogner, at de anvise deres Pas, saa og et Beviis, om

de har været til Gonfirmation. Fors5mmer Nogen at
^

anmælde sig forud, tilskriver sig selv, om ban af Præ-

sten bliver afviisL fra Skriftestolen. — 2) Det Beviis om

Gonfirmation skal bver Præst være forbunden uden Op-

hold og uden Betaling al give, enten slrax de ere con-

firmerede, eller naai' det begjæres, og skal de Unge og

Ubekjendte fremvise saadant Beviis, hver Gang de vil

i
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antegnes, eller naar de kommer til et andel Sogn. — 1746.
H

3] Saa skal og de, som have laaet eller herefter niaatte 27. Mai.

erholde Vores allernaadigste Tilladelse, at communicere
^

hos en anden Præst, fremvise deres forrige Sjælesorgers

Atlestj indrettet efter hans Samvittighed og. Personens

Tilstand, som han agter at tilsvare. Antager .Præsten

saadan en, uden slig Attest, til Skrifte og Allers, til-

tales han derfor af Provsten, men af Biskoppen om han

er selv Provst. — 4) De som reise fra Island til Kjo-

benhavn, enten for at studere eller lære etHatnndværkj

eller og for andre Aarsagers Skyld, skal nf deres Skrifte-

fader fore med sig Skrifteseddel, og hgesaa her fra,

naar de reise hjem igjen til Island. — 5) Betlere, som

. fare omkring i Landet, skal stedse medfc5re Skudsraaal

af den Præst, de sidste Gang have communiceret hos,

baade om deres Kundskab og Opfcirsel ; men ingen

Præst maa herefter underslaae sig, Bettelbreve at ud-

give, eller paategne, hvilke alene tillades Sysselmanden,

efter sin Samvittighed, at udstede til Nodlidende, som

ei med deres Hænders Arbeide kan nære sig. Eilers

skal det ikke være Nogen formeent, men Enhver, som

begjæres Almisse af, tilladt, at examinere saadanne Bel- .

lere' i deres Ghristendom, at undervise og paaminde,

samt at opvække dem til mere Begjærlighed og Alvor

i deres Saligheds Sag. — 6) I de Kald, som ei ere

særdeles folkerige, skal ei mere end een ad Gangen

indtages i Skriftestolen, og have Confitenterne derfor

desto tidligere at indfinde sig i Kirken. — 7) Præsterne

skal, saavel ved denne som al anden Leihghed baade

ofFenllig og i Eenrum , advare og undervise deres Til-

hcirere, at de ei, efter gammel Vane, til visse Tider om '

Aaret indfinde sig til Skrifte og Gommunion, men naar

deres Sjæles Tilstand det udkræver, og de efter Her- •

rens Gode hungrer og torster. 1 denne Henseende skal

Præsten ikke afvise dem, deres Andagt til en anden

Stindag at opsætte^ naar de ikkun ere 4, eller i det mindste

3j der ville eommunicere. — 8) Paa de Dage, som Com-

I I
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1746. munlon skal boldes , skal Præsien hver Gang af

27. Mai. Prædikestolen hede for alle Gommunicantere i Alminde-
~

^"^^
lighed, og ikke for nogen især, mindre navngive ham.

— 9) Ved det helUge Alterens Sacramentes Admini-

sLralion skal Præesterne i Forveien bære Omsorg for,

at Palinen og Kalken ere saa rene, som saa helhg en

Handling det udkræver; findes han deri forsommehg,
-

skal han derfor bode til fattige Præste-Enker, efter Kal-

dets Indkomme og Provstens eller Biskoppens Sigelse.

— 10). Til at forekomme den Uliglied, som foregaaer

med Formaninger til Communicanterne , da den ene

Præst skal bruge een, og den anden en anden: saa

ville Vi allern., at herefter alle Præster paa Vort Land

Island skal bruge een og den selv samme Formaning,

som i Vore Uiger Danmark og Norge brugelig er. — *J

IJj Som det og hidindtil har va^reL en utilladelig Sæd-

vane paa Island, al Præsterne ved Allerens Sacramentes

Administration ei Iiar consecreret mere af Vinen, end

det; som forste Gang oses i Kalken, hvilkel ofte skal

være saa Udel, at, neppe 6 Personer deraf kan drikke,

da det i5vrige, naar flere Communicanter ere, uddeles

uden Consecration; saa ville Vi hermed allern. have

befalet, at naar af Brodet og Vinen skulde behoves

mere, end det, som forste Gang ved Ordet er helHget,

skal Præsten enten hver Gang igjentage Velsignelsens

Ord, eller og paa engang consecrere saa meget, som

til alle Communicanter behoves. Uddeler nogen Præst

lierefter Brod eller Viin uconsccreret, tiltales han der-

for af Provsteretten paa sit Embede. Tlii byde Vi lier-

med og befale Vores Stiftbefalingsmand, Biskopper, Amt-

mand, Laugmænd, Sysselmænd og Andre, som denne

Vores Anordning tilskikket vorder, at de den paa be-

hcirige Steder,, til Alles Efterretning, strax lader læse og

forkynde. Give! paa Hirschliolms Slot den 27. Maji

Anno 1716.
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Anordning om Hospitalerne paa Island. Hirsch- 1 746.

holm "27. Mai 1746 \ — Bekjendtgjon i Synodalfor- ^JJ^
samlingen for Skalholt Stift 174G.— Norske Reg. 35, 489-495.

Original -Aftryk hos HopfFner. P. Péturss. Hist. Eccl. Isl.

S. 45-50; Qvart-Forr. 174G, S. 74-82; Uddr. hos Schou

III, 631. — Islandsk Oversættelse bekræftet af Haldor Brynj-

olfsson, StnSastab 6- Aug. J74G, trykt paa Holum 1746;

«Tiiskipan um hospi'tolin a Islandi«, 4 Blade i 4*".

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V., at Vi, angaa-

ende Hospitalernes Adniinislration paa Vort Land Is-

londj Forstandernes Function, Lemmernes Indtagelse og

Forpflegning, samt den Tilsyn, som Ovrigheden og

andre Vedkommende ere pligtige dermed at have,

allernaad. have eraglel fornoden herom eflerlolgende

Anordning at gj(5re: ^

1) Hospilals-Gaardene paa Vort Land Island, nem-

lig: Ilorgsland udi Oster - Fjerdingen , Klosterhole udi

Synder -Fjerdingen, Ilallbiarnareyre udi Vester- Fjerdin-

gen og Modrufell udi Landels Nordre-Fjerding, skal af

Hospitals-Forstanderne sammesteds holdes udi forsvarlig

Stand, saavel i Bygning som Gjorder, Tun og Enge;

og at saadanl lilbbrligen skeer, skal Sysselmændene,

ved Opsiddernes Omskiftelse, gjorc BesigteLse og Aa-

bod ved 6 uvillige Dannemænd. Befindes nogen saa-

kaldet Hjauleye ved Hospitals- Gaardene , skal samme

ligeledes med Lehcirige Huse, Gjerder og alt andet

Tilhorende, holdes i forsvarlig Stand. — 2) Hospitals-

Forstanderne skal ikke tilstede, at noeet af det, som

Gaardene tilhorer, deraf mod Lov og Ret frakommer,

og skal bemeldte Hospitals- Gaarde med tilliggende

Hjauleyer være frie for Tiender og al anden Afgift, som

ellers af Grunden burde svares. — 3) Ved Hospilals-

Gaardene skal være beqvemme Huse til de syge og

spedalske Mennesker, som der kan blive indtagne,

hvilke Huse skal holdes draabelose, og saaledes efter

O Reskr. 18. Februar 1757.



1

582 . AXORDNIKG OM HOSPITALERNE.

1746. Landels Skik indrelles, at do Syge kan være frie for

27. Mai. Frost og Kuld. Der skal og i saadanne Huse overst i

Ryggen sættes Trætuder igjennem Taget, viid neden

til, men smal Oversl, hvor igjennem kan opstige og ud-

gaae den stærke Rog og Damp, som saadan Sygdom

giver fra sig, paa det at de, som skal opvarte de

Syge, kan desbedre forrette deres Gjerning og komme

dem til Hjelp. Repstiorerne i det District, livor Ho-

spitals-Gaardene ligge, skal have Opsigt med bemeldte

Hospitals-Gaarders og tilliggende Hjauleyers Bygning og

Vedligeholdelse. Befindes Hospitals -Forstanderne her-

udi forsommehge, da skal Repstiorerne give Syssel-

manden det tilkjendc, som skal lade besigte Brostfæklig-

hederne og sætte billig Aabod derpaa, samt forelægge

Hospilals- Forstanderen vis Tid til Reparation, under

Exsecution. — 4) Hospitals-Gaardene skal ikke fæstes

uden til vederhæftige Mænd, som tilborlig og uden

Odselhed kan forestaae Hospitalets Husholdning, og

som ere bekjendte for gudfrygtige, ærlige, ædrue,

flittige og troe Folk. Med dem skal Hospitals -Inspec-

tores slutte tydelig Contract, saavel om Gaardenes Af-

gift og Vedligeholdelse, som de Syges Underholdning

og Opvartning, og saalænge den Contract ikke brydes

af de forste, maa Inspeclores ikke udvise dem af Ho-

spitals-Gaardene. — 5) Hospitals- Forstanderne skal

imod tage saa mange spedalske Mennesker, som In-

speclores med dem eragte at kan underholdes paa

Hospitalet, efter Gaardens BeskalFenhed og Hospitals-

Kassens Tilstand. Til den Ende skal Hospitalets In-

spectores soge at fæste Hospitals-Gaardene til saatlanne,

som ikke har mange smaa Born, at de Syge kan desto

bedre med Melk-Mad vorde bespisede. For hver spe-

dalsk Mands- Persons Underholdning nyder Hospitals-

Forstanderne 5 Hundrede paa Landsviis, og for hver

. Qvindes- Person 4 Hundrede i gode og tjenlige Ore,

og maa Inspectores ikke tvinge Hospitals-Forstanderne,

at tage i Betaling for Hospitals -Lemmernes Underhold-
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ning andet j end det Hospitalerne egentlig tilhorer; og 1746.

skal dennem gives den, halve Betaling forud, paa det 27 Mai.

de i Tide kunde indkjobe, hvis de behover til Hus-

holdningen, og, naar det forste halve Aar er lil Ende,

skal dennem betales den anden halve Deel; dog skal

(le fore Hospitalet til Regning, om nogen af Hospi-

tals-Lemmerne doer,, forend Aaret er til Ende. —
6) Hospitals -Forstanderne skal være pligtige at for-

syne Hospitals -Lemmerne med nodtorftig og forsvarlig

Underholdning, Lys. Klæder og alt, hvis deslige Menne-

sker, til Livs- Ophold og forniJden Rogto, behove. Og

skal Hospitalets Sognepræst undertiden bescige de Syge

og bespcirge sig, om de nyde hvis dem tilkommer;

befinder han nogen Brost derpaa, skal han paaminde

Forstanderen, og, dersom den ikke vil raade Bod der-

paa, skal han anmelde det for Inspeclores, til ufortovet

Forandring cit gjciro. — 7] Hospitals- Forstanderne skal

antage og holde saa mange Tjenestefolk, at de Fattige

uden billig Klage kan blive tilborligen betjente. —
8) Saa skal det og

,
være Hospitals-Forstanderens Pligt,

enten selv at læse Guds Ord for Hospitals -Lemmerne

eengang hver Dag, eller lade det af en anden forrette,

hvortil Superintendenten skal udnævne de fornddne

opbyggelige Biiger, som for Hospitalets Penge skal ind-

kjdbes. De skal og om Son- og Hellige - Dagene læse

for dom Forklaringen over Dagens Evangelium, naar

de ikke kan komme i Kirken; og, naar de blive sy-

gere, end sædvanlig, og enten begjære Præsten lil

sig , eller af gudelige Bdgei' at undervises i deres

Saligheds Sag, skal Forstanderen ufortdvet opfylde

deres Begjæring. — 9) Hospitals-Forstanderne og deres

Folk skal omgaaes Hospitals-Lemmerne med Sagtmodig-

hed og Lemfældighed, og give dem i al Kjærlighed til

rette Tid, hvad dem tilkommer; og, endskjdndt de

syge Menneskers Sind ikke altid kunde være dem til

Bt^hag, da b5r de dog sdge med det Gode at faae

dem stillede tilfreds, og troste dem af Guds Ord, del

«

I
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174-6. Jjedsle de kan. — 10) Naar nogen af Hospitals-Lemmerne

27. Mai. ved Doden afgaaer, da skal Hospitals-Forstanderne for-

^ skaffe dennem ærlig christen Begravelse, paa Hospitalets

» Bekostning, hvorimod alt, hvis den Afdcido efterlader sig,

skal komme Hospitalet til Gode, og Forstanderen fore det

til Regnskab. Hverken Præsten eller Kirken skal bcgjære

olier nyde- noget for de spedalske Hospitals-Lemmers Be-

gravelse. — W) Hospitals-Forstanderne skal aarhgen og til

rette Tide, efterdenmcd dennem oprettede Contract, gjore

Inspeetoribus rigtig Regnskab for alle Hospitalets Indtægter

og Udgifter, som dennem ere betroede; forsonime de det,

og ikke indfinder sig til rette Tid, uden lovlig Forfaldj

bode de derfor til Hospitalet een Rigsdaler, som i næst-

folgende Aars Regnskab til Indtægt skal beregnes. —
12) Naar Hospitals-Forstandere ere sindede at qvitere

. HOspitals-Gaarden, skal de være pligtige derom skrift-

ligen at advare Hospitalets Inspectores, ved Michelsdags-

Tidor, og maae de ikke flytte deres Gods fra Hospitals-

Gaarden, forend de have gjort Inspeetoribus fornoyelig

' Rede og Rigtighed for, hvis dem har været betroed;

hvormed Sysselmanden, i hvis Syssel Gaarden er be-

liggende, skal have Indseende. — 13) Ingen skal ind-

tages i Hospitalerne paa dets Bekostning, som ei er

spedalsk, fattig og venneslos, og kan forevise sia Sogne-

præstes og Repsliorernes Attest om deres christeh'g.e

Liv og Levnet, hvilken Attest de, som gji5r Ansøgning

paa de Syges Vegne at indtages i Hospitalet, skal til-

sende Inspeetoribus. — 14) Hospitals-Lemmerne, som

paa Hospitalet bliver indtagne, skal fra denRepp, hvor

de henhore, folge et Aars Forlag udi gode og tjenlige

dode Landore, nemhg Mandsperson 3Va Hundrede og

Qvindesperson SV'i Hundrede, og maa ingen i Hospi-

talet indtages forend dette er betali. — 15) Hosi)itals-

Lemmerne, som kan forrette noget Haandarbeide, skal

tilholdes, at arbeide og fortjene noget for dem selv, og

ingenlunde tilstedes dem ait flakke omkring at betle,

eller slaae sig til Drik eller andet, som ikke sommer

1
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rette Hospitals-Lemmer. — i 6) Befindes del,, at nogen 1746.

af dem viser sig utaknemmelig, knurvorn, hengiven til 27. Mai.

Drukkenskab, umaadelig Tobaks Brug, eller anden Uskik-

kolighed, da skal saadan En fOrst nogle Gange af Præ-

sien paamindes, og, dersom saadant inlet hjelper, skal

den udvises af Hospitalet, og en anden i hans Sted

indtages. — -17) Falder nogen Hospilals-Lem Arv til,

efter den Tid de ere indtagne i Hospitalet, da skal
'

Hospitalet arve den. — IS) Vil Nogen, som efter Loven

bor underholde noget spedalsk Menneske, indlægge del

udi Hospitalet, og der betale aarlig fuld Forlag for den,

inaa del hannem ikke nægtes, dog med saa Skjel, al .

det ikke skeer de Fattige til Fortrængsel, men med

Inspectorum Villie og Videnskab. — 19) Alle og Enhver,

som holder til Soes med Fiske-Baader , skal eengang

om Aaret skifte med Hospitalet een Deel, eller saa kal-

det Lod af al den Fiske-Fangst, hvad Navn liave kan,

som Gud giver dem. Dagene, paa hvilke Hospitalet,

efter Vedlægt, tilkommer en Fiske-Lod, ere folgende:

Fra Langeness til Osterhorn, den fOrste Sciguedag efter

St. Hans-Dag; fra Osterhorn til Bulandshdfde saavel paa

faste Landet som paa Vestmannoc, den forste Søgne-

dag efter Paaske; fra Bulandshcifde rundt omkring

Vester-Landel til Rulefjords-Aae , den næste Sognedag'

efter Kaarsmisse om Foraarel; fra Rulefjords-Aae til

Langeness, omkring hele Norder-Stiftet, næste Søgnedag

efter Vitus-Messe. Men forhindres Folkene at soge Soen

bemeldte Dage, eller og, at da saa lidet fiskes, al ikke

kommer i hver Lod 5 Fiske, da skal Hospitalet gives

en Fiske-Lod den næste Dag derefter, naar der fiskes

5 Fiske og derover til Deling. Af Fugle skal Hospitalet

tillægges de, som paa en bestemt Dag paa Vestmannøe,*

Drangøe eller andre Steder, hvor slig Fangst skeer,

blive fangede. Og paa del des rigtigere maalle her-

med omgaaes, og al Svig og Underslæb, forekommes,

') Reskr. 20. Febr. 1750.
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1746. skal Sysselmændene, enhver i vsit anbetroede Syssel,

27. Mai. beskikke oprigtige Dannemænd allevegne over hele

Landet, hv^or nogen Fiske-Baade findes, som skal imod-

lage Hospitalets Lod af forbemeldte Fisk, torke og virke

den, og siden gj^re Sysselmændene god Rigtighed der-

for; for hvilken deres Umage de nyde Fiske-Hovederne,

Nakkerne og det saa kaldede Rask af Fisken, men in-

gen Tran. — Belindes disse beskikkede Mænd efter-

ladne og skjodeslose al virke Fisken, saa godt, som

Veyerligt det tillader, bor de beholde den, og betale

Hospitalet den fulde Værdie. Saa skal og Repstiorerne

udi hver Repp give Sysselmændene skriftlig Underret-

ning, hvor mange Baade aarhg i hver Fiskevær holdes

til Soes, paa det Sysselmændene kunde deraf fornemme,

om alle Baader have givet Hospitalet Fiske-Lod. Be-

findes Nogen at skifte urigtig, eller forsætlig at forkorte

Hospitalets Lod, straffes som Tyve.— 20) Sysselmændene

skal anvende Hospitals-Fisken, naar den er tor, Hospitalet

til Gode, og afsætte den, enten i Kjobstæderne, eller

hos Indbyggerne for Penge, eller andre dode Ore, oni

de derfor ere at bekomme, kan det ci skee, som tidt

skal hænde sig i gode Fiske-Aaringer, eller og naar Fi-

sken bedærves af vaadt Veyerligt, damaae de sælge den.

efter Vurdering, for de Land5re, som de bedst kan

igjen anvende Hospitalet til Nytte. For den Omkost-

ning de maa lade gjore, at flytte Fisken til Handels-

stederne, godtgjbres dem efter Billighed, men for deres

egen Umage nyde de intet. — 521) Hvor Hospitals-For-

standerne boe saa nær Fiskeværene, at de letteligen

kan afhente Hospitals-Fisken, skal de, saalænge de be-

hover Fisk til deres Husholdning, heller tage imod Ho-

spitals-Fisken, end kjobe den af andre, naar Fisken

ellers befindes at være forsvarhg. — I saa Fald bor de

betids give Sysselmændene, i hvis Syssel de agter at

hente Fisken, tilkjende, hvor megen Hospitals-Fisk de

behcive. — 22) Sysselmændene skal aarlig, under 2 Rd.

Mulkt til Hospitalerne, indsende rigtig Regnskab, forsy

/

I
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net med behorige Attester og Betaling til Hospitalets 1746.

Inspeclores, for al den Fisk, Hospitalerne for det Aar 27. Mai.

tilkommer i enhvers Syssel; findes de herudi forsom-
^^""^"•^

melige, skal Amtmanden, efterat hannem er given Un-
r

derretning af Inspectoribus, om Sysselmændenes Ude-

blivelse, see det hos dennem, uden Ophold, inddrevet.

— 23) Naar Nogen udi Rettergang paa Vort Land Is-

land bliver tilfunden at betale nogen Mulkt til Hospi-

taler, da skal det Hospital, som ligger i den Landets

Fjerding, hvor Sagen har tildraget sig, og den brcidige

Person opholder sig, oppebære de Boder, og maa

samme ikke til de andre Hospitaler hendommes, og

b5r Amtmanden drage Omsorg for, at de til rette Tide

blive betalte. — 24) Ingen, som efter Vores allernaad.

Befaling skal udgive noget til Hospitalet, for at ind-

gaae Ægteskab, maa af Præsten vies, forend han haver

foreviist vedkommende Biskops Qvittering, at den paa-

satte Kjendelse til Hospitalet er bleven betalt. — For-

seer Præsten sig herimod, bode til fattige Præste-Enker

ligesaa meget, som den anden skulde give til Hospita-

let; og den, som saaledes har tilsneget sig Trolovelse,

eller Brudevielse, give dobbelt imod del, han forste

Gang skulde betale. Paa samme Maade skal det og

holdes med andre Vores allern. Bevillinger, som, naar

en Student eller Præst restitueres til sin Geistlighed,.

at de hverken tages under Examen, eller andre geist-

lige Friheder dem tillades, forend de med Hospitalet

have gjort Rigtighed, . og derom foreviser Biskoppens

Qvittering. — 25) Præsten h'6r flittig, især om Sondagen,

besoge de spedalske Lemmer, catechisere med dem,

undervise dem af Guds Ord, og ellers ved Formaning

gaae dem til Haande i deres Ynkehge Tilstand, for -

hvilken sin Umag han aarlig af Hospitals-Kassen skal

nyde to Rigsdaler Species. — 26) Hospitals -Pengene

skal være i Forvaring hos den af Inspectoribus, som er

saa vederhæftig, at han til samme altid kan svare,- naar

de i Ncidsfald maatte forlanges, og, naar en anseelig

4
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174C. Sum er i Kassen, skal samtlige Inspectores med forenet

TI^T^' Raad være belænkt paa. at den mod noiaglig Pant og

Forsikkring kau sæltes paa Rente, og saaledes til Ho-

spitalets Gavn foroges. — Thi byde Vi hermed og be-

fale Vores Sliflbefalingsmand
j

Biskopper, Amtmand,

Laugmæhd, Sysselmænd og andre, som denne Vores

Anordning tilskikket vorder, at de den paa behorige

Steder, til Alles Efterretning, strax lader læse og for-

kynde. Givet paa Hirschholms Slot den 27. Maji 1746.

27/Mai. Reskript til General-Kirke-lnspections-Col-

Jegium, ang. Udfærdigelsen af tre Forordninger for

. Island. Hirschholm 27, Mai 1746.— Sieli. Tegn.

LXXIV, 619--620; Rubr. hos Fogtm. IV. 2, 744.

Christian den Sjette &c. V. S. G. T. Vi have ladet

Os referere eders til Os indgivne allerund. Forestilling,

dateret den 28. Aprilis^ næstafvigt, ved hvilken 1 have

indsendt til Vores allern. Approbation trende af eder

forfattede Udkast til Forordninger for Vort Land Island:

den fors te anlangende, at Husbescigelse skal holdes

af Geistligheden paa Island, og hvorledes samme skal'

anstilles; den anden betræfiende Hospitalernes Admi-

nistration der paa Landet, Forstandernes Funclion, Lem-

mernes Indtagelse, Forpflegning, saavelsom Ovrigbedens

og andre Vedkommendes Tilsyn, og den tre die ang.

Skrifte og Altergang paa Island, Communicanternes An-

meldelse og videre, hvorved er bleven anmærket eu

stor Ulighed med det, som i saa Maader udi Vore Riger

Danmark og Norge er bleven fastsat og anordnet; da,

saasom Vi allern. Jmve approberet disse trende af eder

projecterede Forordninger, saa give .Vi eder hermed

tilkjende, at de fftrst her i del danske Sprog skal expe-

deres og trykkes, saa og siden i Island oversættes i

det islandske Sprog og trykkes i Holum Bogtrykkene,

til- hvilken Ende Vi under denne Dags Dato have til-

sendt Os elsk. Haldor Brynjolfsen, Biskop over Holum
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Stift, fem Exemplarier af hver af disse trende i det

danske Sprog trykte Foroi'dniuger^ og derhos befalet

hannem at lade Stimme i det islandske Sprog oversætte,

saa og derefter udi Holum Bogtrykkerie lade trykke saa

mange Exemplarier af forskrevne trende Forordninger,

at samtlig Præsteskabet i begge Stifter paa Island der-

med kan blive forsynet, for at blive til Alles Efterretning

paa sædvanlig Maade publicerede; og som det derhos

er Vores allern. Villie, at de tvende forstommeldte Forord-

ninger, nemlig om Husbesogelse og om Hospitaler, ogsaa

skal publiceres ved alle verdslige Jurisdictioner der i

Landet, saa have Yi ligeledes befalet Biskoppen, at lade

Amtmanden af disse tvende Forordninger bekomme saa

mange udi det islandske Sprog oversatte, at de i hge

Maade ved de verdslige Jurisdictioner kan blive læste

og forkyndte, hvorfore Vi og have ladet rescribere Amt-

manden, at anmelde hos Bisko|)pen, hvor mange Exem-

plarier han dertil maatte behbve; og paa det at I kunde

have fornoden Kundskab af disse her trykte Forord-

ninger, saa bliver eder fem Exemplarier af hver af

dem herhos tilsendt, hvorved Vi ogsaa lader folge Gjen-

parter af Vores Biskoppen ' over Holum Stift og Amt-

manden, samt Provsten Finner Jonsson, som nu forretler

Biskops Viccs i Skalholt Stift, herom ergangne Befalinger,

da Vi ogsaa have givet Os elsk. Henrich Ocksen &c.

Gommunication baade af forbemeldte trende Forord-

ninger, af hvilke hannem tvende Exemplarier af hver

er bleven tilstillet, saa .og af hvis Amtmanden samt

Biskoppen angaaende deres Publication er bleven re-

scriberet, paa det at han, som Stiftbefah'ngsmand over

Landet, deraf kan have den behcivende Efterretning.

Derefter I eder allerund. haver at rette. Befalendes <Slc.

Hirschholms Slot den 27. Maji J746.

Reskript til Biskop Haldor Brynjolfssoii i 2t. Mai

Holum Stift, ang. Oversættelse og Trykning af
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tre Anordninger. Hirschholm 27. Mai 1746. —
27. Mai. N.Tegn. XXX, 851^-852; Rubr. hosFogtm. IV. 2, 743—744.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Da Vi, udi An-

ledning af en af Vores General-Kirke-Inspection$-Gollegio

lil Os indgivne allerund. Forestillina, allern. have funden

for godt at lade udgaae trende Forordninger for Vort

Land Island, den fc5rstc anlangende: at Hushescigelse
>

skal holdes af Geistligheden der paa Landet, og hvor-

ledes samme skal anstilles; den anden betræffende

Hospitalernes Administration der paa Landet, Forstan-
-

dernes Function, Lemmernes Indtagelse, Forpflegning,

saavel som Ovrighedens og andre Vedkommendes Til-

syn, og den tredie angaaende Skriftestol og' Alter-

gang, Communicanternes Anmeldelsen!. Y.— : saa tilskikke

Vi dig herhos fem her i det danske Sprog trykte Exem-

plarier af hver af disse Forordninger, og er hermed

Vores allern. Villie og Befaling, at du lader dig være

hciist angclegen at see disse trende Forordninger noie

og troligen translaterede i det islandske Sprog, og der-

efter udi Holum Bogtrykkene deraf lader trykke ei alene

saa mange Exemplariei', at samtlig Præsteskabet udi begge

Bispedommene dermed kan blive forsynede, for af dem

paa sædvanlig Maade at blive publicerede, men endog

af de tvende fyrste, nemlig om Husbestigelse og Hospitaler

rfa. V., endvidere saa mange Exemplarier, at de ogsaa kan

blive forkyndte ved alle verdslige Jurisdictioner i Lan-

det, til hvilken Ende Vi have allern. anbefalet Os elsk.

Joh. Ghr. Pingel &c. af dig at requirere saa mange

Exemplarier af disse tvende Forordninger, som han

behciver til at lade ved de verdslige Jurisdictioner pu-

blicere, da du haver at drage Omsorg for, baade at

Amtmanden og Provsten i Borgefjords Herred, Finner

Jonssen, som nu forretter Biskops Vices i Skalholt Stift,

hver bekommer saa mange Exemplarier, som af dem

vorder forlanget; og, som Vi allern. ville, al den For-

ordning om Skriftestol og Altergang skal af Prædike-

,
stolene, læses 02; forkvndes, saa haver du med for"*
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Provst Finner Jonssen at fastsætte, at det skeer paa 1746.

saadan Tid af Aaret, da de fleste Folk ere tilsiede. "TT'T

—

Derefter du dig allerund. haver at rette, og derhen at
~

see, at denne Vores allern. Befaling udi alt med aller-

underd. Horsommelighed vorder efterlevet. Udi det

(ivrige indberettes Os af dig, at du denne Tores allern.

Ordre og hosfolgende Forordninger haver hekommel.

Befalendes de. Hirschhohns Slot den 27. Maji Ao. 1746.

Reskript til Officialis for Skalholt Stift Finn 27. Mai.

Jonsson, ang. tre Anordningers Bekjendtgj oreise,

Hirschholm 27. Mai 1746. Norske Tegn. XXX,
854''~855; Rubr. hos Fogtm. IV. 2, 744.

Christian den Sjette &c. Da Vi, udi Anledning af

en af Vores General-Kirke-Inspeclions-GoUegio til Os

indgivne allerand. Forestilling allern. have funden for

godt at lade udgaae trende Forordninger for Vort Land

[slaud: den .fors te aulangende, at Husbesogelse skal

holdes af Geistligheden der paa Landet, og hvorledes

samme skal anstilles; den anden anlangende Hospi-

talernes Administration der paa Landet, Forstandernes

Function, Lemmernes Indtagelse, Forpflegning, saavel

som Ovrighedens og andre Vedkommendes Tilsyn, og

den tre die angaaende Skriftestolen og AUergang, Gom-

municanternes Anmeldelse m. v., af hvilke trende For-

ordninger Vi have ladet Biskoppen over Holum Stift,

Os elsk. Haldor Brynjolfsen tilsende fem her i det danske

Sprog trykte Exemplarier, for at lade dennem i det

islandske Sprog translatere, og derefter i Holum Bog-

trykkerie deraf at lade trykke saa mange Exemplarier,

at samthg Præsteskaliet i begge Biskopdommerne der-

med kau vorde forsynede, og derefter til dig at levere

saa mange Exemplarier, som du forlanger; saa er her-

med Vores allern. Villie og Befaling, at du dig til for-

nævnte Biskop Haldor Brynjolfsen addresserer, og af

hannem begjærer saa mange Exemplarier, at samtlig

Præsteskabet i SkalhoUs Stift dermed kan blive for-
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1746. synet, hvorefter du haver at drage vedborlig Omsorg

27. Mai. for, at meerbemeldte Forordninger af dennem paa sæd-
^- vanh'g Maade blive publicerede. Og, som Vi allern.

ville, at den Forordning om Skriftestol og Allergang

skal af Prædikestolene læses og forkyndes, saa haver

du med Biskop Haldor Brynjolfsen at fastsætte, at det

skeer paa saadan Tid af Aaret, da de fleste Folk ere

tilsiede. Derefter du dig allerund. haver aL rette, og

derhen see, at denne Vores allern. Befaling udi Alt

med allerund. Horsommelighed vorder- efterlevet. Udi

det ovrige indberelles Os af dig, at du denne Vores

allern. Ordre haver bekommet. Befalendes &c. Hirsch-

holms Slot den 27. Maji 1746.

27. Mai. Reskript til Amtmand Pingelj ang. Bekjendt-

gjéirelse af tre Anordninger. Hirschholm 27.

Mai 1746. — Norske Tegn. XXX, 850*'—851 ; Rubr. hos

Fogtm. IV, 2, 744.

Christian den Sjette &c. V. N. T. Saasom Vi allern.

haver befalet Os elsk. Haldor Brynjolfsen, Biskop ovei'

Holum Stift paa Vort Land Island, udi det islandske

Sprog at lade oversætte og udi Holum Bogtrykkene trykke

trende af Os allern, Approberede Forordninger: den

fiii'ste anlangf^nde, at Jlusbesogelse skal holdes nf

Geistligheden der paa Landet, og hvorledes samme

skal anstilles; den anden belrætrende Hospitalernes

Administration m. v.; den tre die angaaende Skrifte-

stol oa ,AUer£;anc. samt Gommunicanternes Anmeldelse

:

og Vi allern. ville, at de tvende forslc Forordninger

ved de verdslige Jurisdiclioner der paa Landet skal

læses saa er hermed Vores allern. Villie og Befahng,

at du strax tilmelder fornævnte Biskop Brynjolfsen, hvor

mange Exemplarier du af disse tvende Foroidninger

kan have femtiden, til at lade publicere ved alle de

') Uagtet denne Ordre findes disse Forordninger dog ikke an-

meldte som publicerede paa Akhinget.
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verdslige Retler paa Islaad, da Vi allern. have befalet 1746.

hannem at lade dig bekomme saa mange, som du dertil """^I^^IJ^

forlanger; hvorefter du haver at lade dennem ved alle

verdslige Jurisdictioner paa sædvanlig Maade læse og

forkynde, og ellers derhen see, at de af Vedkommende

med allerund. Horsomnielighed vorder efterlevede. Der-

efter du dig allerund. haver at relte, og indberettes Os

af dig, at du denne Vores allern. Ordre haver bekom-

met. Befalendes de. Hirscliliolms Slot d. 27. Maji 1746.

4

Reskript til Stiftbefalingsmand Ocksen, ang. 27. Mai.

nogle Forordninger for Island. Hirsohholm 27.

Mai 1746. — Norske Tegn. XXX, 850; Rubr. hos Fogtm.

IV. 2, 744.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Da Vi allern.

have funden for godt at lade udgaae trende Forord-

ninger for Vort Land Island, den fors te anlangende

at Husbesogelse skal holdes af Geistligheden der paa

Landet, og hvorledes samme skal anstilles ; den anden
betræffénde Hospitalernes Administration der paa Lan-

det, og den tredie ang. Skriftestolen og Altergang, Gom-

municanternes Anmeldelse m. v. , af hvilke her i det

danske Sprog trykte Forordninger Vi have tilskikket

Biskoppen over Holum Stift, Os elskel. Haldor Brynjolf-

sen, nogle Exemplarier, for samme udi det islandske

Sprog at lade translatere, og derefter i Holum Bogtryk-

kerie at lade trykke saa mange Exemplarier, at Pneste-

skabet i begge Biskopdommer dermed kan vorde for-

synet, for af dennem paa sædvanlig Maade at blive

pubhcerede; saa tilskikke Vi dig herhos, til din Efter-

retning, tvende Exemplarier af hver af disse trende

Forordninger, og, som Vi allern. ville, at de tvende

forste Forordninger ved de verdshge Jurisdictioner skal

publiceres, saa have Vi til den Ende befalet Amtman-

den paa Island, Os elskehg Johan Christian Pingel, hos

Biskop Haldor Brynjolfsen at affordre saa mange Exem-

//. il. 38
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1746, plarier af disse tvende Forordninger, som dertil maatle

'^ZTTT^ behoves. Derefter du dig allerund. kan vide at rette.

Befalendes &c. Hirschholms Slot den 27. Maji 1746.

21. Mai. Reskript til Professor Catecheseos Christian

Langemach Leth, ang. Underviisning i Catechetik

for islandske Studenter. Hirschholm 27. Mai 1746.

Siell.Tegn. LXXIV, 624-625 ; Uddr. i Fogtm. IV. 2, 744—745.

Christian den Sjette &c. V. N. T, Udi Forestilling

af Dato 21. Aprilis sidstafvigt haver Vores General-

Kirke -Inspections- Gollegium for Os allerund. andraget,

at der af de fra Vort Land Island indkomne Relationer,

især om Visitatzen, er bemærket ved Geistligheden der

paa Landet en stor Mangel paa lilborlig Anviisning i

de Ting,, som h()rer til Præsle- Embedets retskafne og

nyttige Forelse, af hvilken Mangel oiensynligen skal

flyde den Lunkenhed, med hvilken mange, ja de fleste

islandske Præster, forestaae deres Menigheder; og som

dette isærdeleshed har viist sig in Methodo catechisandi

og den dermed forbundne Gura animarum speciali, som

fornemmehg h'6v sættes paa bedre Fod: saa have Vi,

efter Vores General-Kirke-Inspections-Collegii Os aller-

underd. gjorte Forestilling, allern. funden for godt, at

de islandske Studentere, som opholde sig her ved

Academiet og studere Theologien, skal være tilholdne,
'

afProfessore Gatecheseos at lade sig undervise, saavel

i Almindelighedj i de Ting, som hiire til Embedets til-

borlige FSrelse, som og især udi den Maade at cate-

chisere paa med Opbyggelse og Nytte, alt i Anledning

af Vores ailernaad. Forordning af Dato 29. Maji 1744,

anlangende Gatechisationen for Ungdommen i Island;

og er derfor hermed Vores allern. Villie og Befaling,

at du, som pro tempore Professor Gatecheseos, paa for-

ommeldte Maade antager dig de islandske Studentere,

saa og, efter foregaaende saadan Underviisning, tilholder

og forskaffer dem Leilighed selv udi din Nærværelse
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al catechisere et Par Gange om Ugen med Born, som, 1746.

om ci andre kunde haves, kan tages af de Fattiges
^

Skoler, da du end ydermere haver at sætte. en og anden

af dem hos en eller anden af dc dygtigste i Vores kgl.

Residenlsstad Kjobenhavn værende Gatecheter, for af

dennem, som Medhjelpere, at bruges, paa det at de

kunde erholde en retskaffen Praxin i at catechisere.
r

og have Vi, for at øpnaae dette Vores allern. Oiemærke,

under denne Dags Dato allern. befalet Os eiskel. Rec-

torem og Professores ved Kjobenhavns Universitet, at

tilholde alle her studerende islandske Studiosos Theo*

logiæ, at indfinde sig hos dig, og af dig at imodtage

Underviisning, samt efter din Forskrift at lade sig ma-

nuducere i Gatechisationen. Derefter du dig allerund.

haver at rette. Befalendes &c. Hirschholms Slot den

27. Maji 1746.

Reskript til Rector og Professores vedKjo- 27. Mai

benhavns Universitet, ang. de islandske Studenters

Underviisning i Gatechetik. — Hirschholm 27.

Mai 1746. — Siell. Tegn. LXXIV, 625; Rubr. hos Fogtm. •

IV. 2, 745.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Saasom Vores

General-Kirke-Iaspections-Gollegium Os allerund. haver

forestilt, at der af de fra Vort Land Island indkomne

Relationer, især om Visilalzen, er bemærket ved Geist-

Ugheden der paa Landet en stor Mangel paa tilborlig -

i Anviisning i de Ting, som htire til Præste-Embedets

retskafne og nyttige Forelse, af hvilken Mangel skal

ffyde den Lunkenhed, med hvilken mange, ja de fleste

islandske Præster forestaae deres Menigheder, hvilket

især har udviist sig in Methodo catechisandi og den

dermed forbundne Gura animarum speciaU, saa have

Vi , efter bemeldte Vores General - Kirke - Inspections-

Gollegii Os allerund. gjorte ForestiUing, allern. funden

for godt, at de islandske Studentere, som opholde sig

38*

1
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1746. her ved Academiet oii studere Theolosien, skallilholdes

"Z^^TT^ af Professore Gatecheseos aL lade siu undervise saavel
[7. Mai. ^

i Almindelighed i de Ting, som hore lil Embedets til-

borlige Forelse, som og især udi den Maade at cate-

chisere paa med Opbyggelse og Nytte, alt i Anledning

af Vores allern. Forordning af Dato 29. Maji Anno 1 744,

anlangende Gatoehisalionen for Ungdommen i Island,

hvorfore Vi under denne Dags Dato allern. have befalet

den pro lempore værende Professor Gatecheseos, Os

elsk. Christian Langemach Leth &c.
,
paa forommeldte

Maade at antage sig de islandske Sludentere, saa og,

efter foregaaende saadan Underviisniug , at tilholde og

forskaffe dem Leilighed, selv udi hans Nærværelse at

catechisere etParOange oniUgen med videre Vores herom

til ham ergangne alleni. Befalings Formelding. Og er

derfor hermed A'dres allern. A^'ilHe og Befaling, at I til-

holder alle her studerende islandske Studiosos Theo-

logiæ, at de skal indfinde sig hos fornævnte Professor

Leth, og af ham at imodtage Underviisning, samt efter

hans Forskrift 'at lade sig manuducere i Gatoehisalionen.

Derefter I eder allcrund. kunde vide at rette. Befalen-

des &c. Hirschholms Slot den 27. Maji 1746^

1. Juni. Kongelig Resolution ang. en Selvmorders Boes-

lod. Hirscliholm 1. Juni 1746. — i Anledning af

Andragende fra Jon Oddsson, en fattig SOaarig Olding af

Hunavalns Syssel, at lians Son Arni Jonssons Boeslod, — hvis

halve Deel (19 Ud. 2 Mk.), som hjemfalden til Kongen ifolge

Loven, var gjemt hos Sysselmanden, efter at Manden af lang-

varig Tungsindighed havde hængt sig, — maatte blive liam

efterladt (Forestilling 30. April). — Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 27, Nr. 48 (for.l74G).

Efter foregaaende Forklaring bevilge Vi allern., at

de 19 Rcl. 2 Mk., som Vores Gassa af denne udi Island

Reskr. s. D. til General-Kirke-fnsp.-CoIl., hvorved Gjen-

part af dette og foregaaende Reskript fremsendes, Siell.

Tegn. LXXIV, G25''-62G.
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,

I

sig selv ombragte Arne Joensens Boeslod, efter Landets

Lov, er tilfalden, maa den Afdødes gamle og fattige

Fader Joen Olsen (!) af særdeles Naade skjænkes og ud-

betales. Hirschholms Slot den i. Junii Anno 1746.

Reskript til Biskop Haldor Brynjolfsson over

Holum Stift, ang. Forebyggelse af Drukkenskab.

Hirschholm 3. Juni 1746 ^ — Norske Tegn. XXX,

867-808;^ Fogtm. IV. 2, 446-447; Uddr. hos P.Pélurss. Hist.

Eccl. Isl. S. 75. Islandsk Oversættelse: »Extract af Kongl.

Majest. allrana&ugasta Bréfi, ab prestar og alr'iv haldi sig fra

drykkjuskap &c.», trykt paa Hoium tilsammen med Reskript

om Forprang af s. D., paa to Qvartblade.

Christian den Sjelte &c. V. B. T. Da Vi med sær

Mishag have , maat fornemme, hvorledes Drukkenskab,

Brændeviins og anden stærk Driks Misbrug meget skal

gaae i Svang, saavel iblandt endeel Geistlige som endeel

af Almuen paa Yort Land Island: Saa er nu hermed

Vores allem. Villie og Befaling, at du tilholder Præste-

skabet i det dig allern. aubetroede Stift, at de, især i

den Tid Skibene ere ved Landet, vogte sig for al

Uorden og Drukkenskab^ om de ikke, naar anderledes

skulde befindes, vil vente derfor paa deres Embede at

tiltales. Og skulle oliers Præsterne af Guds Ord al-

vorligen formane deres Tilhdrere, at vogte sig for Druk-

kenskab og at betænke, at de ikke alene forkorte deres

Dage derved, men endog bor gjore Gud Regnskab for

sig og hans Gaves Misbrug. Ligeledes ville Vi og, at,

om nogen Studenter findes drukken, sligt skal angives

for Biskoppen, som skal see derhen, at saadan en Per-

son, endskjcindt han ellers i Henseende til sine Gaver

og Studeringer kunde forljene at forfremmes, ikke bliver

befordret til nogelPræste-, Skole- eller Degne-Embede,

forend Biskoppen er ,overbeviist om hans Forbedring. —
Udi ovrigfc skulle ei heller Præsterne antage nogen frem-

3. Juni.

1 O jevnf. Reskr. 26. Juni 1782, § 3.
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1746. turende Drankere til Skriftemaal og det hellige Alterens

^'^^J^T" Sakramente; i^en kommer Nogen til Skrifte beskjenket,

eller drikker sig drukken efter Absolutionen, da skal

saadan En slaae aabenbare Skrifte og bode desuden

fire Mark danske lil fattige Born^ Hvorefter du dig

saaledes allerund. kanst vide at rette og Præsteskabet i

det dig allern. anfortroede Stift sligt at lade bekjendtgjdre,

samt ellers at see derhen, at dette Vores allern. Re-

skript horsommeligst vorder efterlevet. Dermed &c.

Hirschholms Slot den 3. Junii 1746-.

3. Juni. Reskript iil Biskoppen paa Holum, Haldur

Brynjolfsson, ang. Forebyggelse af Forprang med

Tobak og Brændeviin. Hirschholm 3. Juni 1746 \
— Publiceret paa Aithinget 1747 (Althingsb. Nr. II) og i Sy-

nodalforsamlingen for Skalholt Stift ligeledes 1747. — Norske

Tegn. XXX, 868—869; Uddrag i P. Péturss. Hist. Eccl. Isl.,

S. 76; Fogtm. IV. 2, 747-748- Islandsk Oversættelse: «Ex-

tract af Kongl. Majest. Forbobi a T6baks og brennivins okri»,

trykt paa Holum tilsammen med Reskr. om Drukkenskab af

s. D., paa to Qvartblade.
•

Christian den Sjette &c. V. B. T. Saasom Vi ere

komne udi Erfaring om, hvorledes endeel af Indbyggerne

paa Vort Land Island med Tobak og Brændeviin drive

en utilladelig Handel og Aager, idet de om Sommeren,

naar de herfra aarligen afseilende Skibe ere komne

til Landet, af forberdrle Vare kjobe store Partier, som

de igjen om Vinteren, og paa de Tider naar Skibene

ere borte, soge at udprange og udaagre til Indvaa-

nerne. Thi ville Vi, at al slig ulilbbrlig Handling her-

efter aldeles skal være afskaffet, saa at Ingen, enten

han er geistlig eller verdslig, under hvad Paaskud del

») Reskr. 11. April 1781, § 2.

O Ligelydende Reskript mut. mut. er under samme Datum

emaneret til OfGcialis Finnur Jénsson for Skalh. Stift.

Norske Tegn. XXX, 868.

O Rentek. Skriv. 14. Decembr. 1749.
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end være kunde, maa være tilladt al kjobe Brænde- 1746.

viin eller Tobak, for dermed om Vinteren eller Foraaret 3. Juni.

at aagre, og skal under Aager være' at forstaae, naar

Nogen af slige Vare kjobcr mere end ban til sin egen

Husholdning og Provision behover og siden sælger og '

.

T overlader del til Andre forhoiere Priis, end del iKjobsteds-

tiden kan indkjObes for; men skulde dog Nogen, dette

Vores allernaad. Forbud uagtet, befindes herefter saadan

ulovlig Aager at have dreven, skal han derfor ansees

med Kirkens Disciplin og tillige have forbrudt alle de

Vare, han saaledes handler med: Halvdelen tii Vores

Cassa og den anden halve Deel til lige Deling imellem

,
Angiveren og fattige Bbrns Underholdning i det Sogn,

' hvor den Skyldige boer; til den Ende vedkommende

Sysselmand skal sh'ge forbrudte Vare til sig tage, ^dre

dem i Penge, og udi sit aQæggende aarlige Regnskab

beregne Halvparten til Os, men den anden halve Part

^ slrax udlevere til Angiveren og Sognepræsten, lige-

som Vi og ellers herved ville have befalet, at om nogen

Ovrighedsperson, KlosterhoJder eller Præst, slig Aa-

ger at drive befindes, han da, foruden ommeldte Straf

at ansees med, skal for slig sin Forseelse og imod

denne Vores allern. Befaling teede Ulydighed tiltales

paa sit Erabede. Derefter du dig allerund. kan vide al

rette, og samtlig Præsteskabet, samt Geistligheden, udi

det dig allern. anfortroede Stift, denne Vores allern.

Befalings Indhold, (il allerund. Efterretning og Advarsel,
-

1" at lade bekjendtgjore, og derefter derhen at see, samme

vorder efterlevet. Dermed &c. Befalendes &c. Skrevet

!^ paa Hirschholms Slot den 3. .Tunii 1746 \

') I.igelydende Reskript mut. mut. er under s. D. emaneret

til Officialis for Skalholt Stift, Provst Finn Jénsson, samt

et andet til Amtmand Pingel, ang. at lade foraostalte

denne Befalings Indhold «ved alle de verdslige Retter,

samt andre vedkommende Steder, til allerund. Advarsel

og Efterretning bekjendtgjort» . Norske Tegn. XXX, 869-
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Anordning om et og andet i Ægteskabs Sager

og mod Losagtighed m. v. paa Island. Hirsch-

holm 3. Juni 1746 ^ — Publiceret paa Althinget 1747

(Altliingsb, Nr. 1), samt i Synodalforsanilingen for Skalliolt

Stift 1747. — Norske Reg. 35, 529''—533; Original-Aftryk hos

Hdpffner; P, Péturss. Hist. Eccl, Isl-, S. 72—75; Qvart-forr.

1746, S. 103—100; Uddrag hos Schou IH, G33. — Islandsk

Oversættelse, bekræftet af Haldor Brynjolfsson , Sta()asta& 6.

August 174G : (^Tilskipan um eitt og annab i lijonabands

sokum, og nioti lauslæti, meb fieira, a Islandi«
,

trykt paa

Holum 1746 og anden Gang 1749, 2 Blade 4*«.

Yi Christian den Sjelle &c. G. A. Y.
,

al, som Vi

ere komne udi Erfaring, hvorledes paa Yort Land Is-

land, udi Henseende (il Ægteskabs-Sager, skal foregaae

adskillig Misbrug, deeis derved, at endeel Folk, der vil

begive sig udi Ægteskab, ikke lader lyse for sig af

Prædikestolen efter Loven, deels " at Nogle efter Tro-

lovelsen længe opsætte Brylluppet, og atter at Andre,

som have begaaet Leiermaal der i Landet, reise borl.

og mene at være befriede for Kirkens Disciplin iiaar

de komme tilbage, med mere Ting, som herved fore-

lobe; Ihi have Yi, til al slig ond Skik og Sædvane,

saavidt muhgt, at hæmme og afskaffe, allern. iundcn

for godt, herom og ellers i andre Maader at anordne

og befale, som Yi og hermed allern. anordne og be-

fale saaledes:

1) Det skal ikke være tilladt unge Mennesker at

træde i Ægtestand uden deres Forældres eller For-

mynderes og næste Paarcjrendes Forevidende og Sam-

tykke. Skulde disse, uden lovlig Aarsag, ville nægle

eller forhindre det, bor Provsten, Præsten og Syssel-

manden, undersoge Aarsagen, og naar den skulde fin-

des ugyldig, da at lilstede Giftermaalet. — 2) Det

skal ikke heller Nogen tillades at gifle sig, med mindre

han forst har Kundskab i sin Ghristeødom, og at i det

r

') For. 30. April 1824, jevnf. Gane. Skriv. 16. Juni 1835
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mindste Eeu af dem kan læse i Bog, hvilket Præsien 1746.

bor undersoge, saavelsom og, om de ere i Stand til, ^. Juni.

naar Gud giver dem Bcirn eller Tyende, at optugte og

forestaae dem tilborlig. Trolover eller vier nogen Præst

* puur Vankundige, og det siden bliver aabenbar, bode

T hau forste Gang efter Kaldels Formue, anden Gang

dobbelt, men skeer det Iredie Gana, tiltales dom-

i" mes han derfor af Provste-Retten, som Vores Mandaters

J
modtvillige Overtrædere. — 3) Tre Sondage efter hver-

andre skal der, efter Loven, efter foreaaaende Trolo-

|i velse, lyses for alle dem, som ville indtræde Ægte-

t* standen, med mindre Vores allern. Dispensation derfor

erlanges. Naar tredie Lysning paa Prædikestolen er

gjort, skal de Trolovede, naar' ingen lovlig Forfald

haves, næste Sondag derefter copuleres, paa hvilken

Dag det dog ei skal være tilladt, som hidindtil skeet

er, den saakaldede Ilaand-Fæstning at foretage og op-

^ læse, paa det Gudstjenesten ei derefter skulde opholdes.

De som uden lovlig Aarsag udsætte Brylluppet længere,

skal give 2 Rdlr. og mere, efter deres Formue og Ti-

dens Forhaling, og Præsten ligesaa meget, dersom han

forsommer at paarainde Vedkommende derom, hvormed

Sysselmanden og Provsten i Herredet skal have Ind-

seende. Saa skal og de, som have faaet Vores allern.

Tilladelse at gifte sig i forbudne Led, ufortovet lade

sig ægtevie, og om derudi skeer ulovhg Ophold, hvilket

bor angives for Superintendenten, skal denne forelægge

dem en vis Tid, og om det da ikke skeer, skal de ikke

I nyde mere godt af Vores allern. Dispensation, men

k strax skilles fra hverandre, og desuden den Skyldige

ansees med Penge-iMulkt efter hans Formue. — 4) Det

skal ikke være tilladt, at en Mands- eller Qvindes-

Person, som ville ægte hverandre, tager, for Trolovel-

sen skeet er, i Huus sammen, -men Præsten bcir see

derhen, at de ufortovet vorder trolovede, og siden,

efter næstforegaaende Articul, ægteviede. — 5) Por

^ Trolovelser. Bryllupper og Lb'gbegjængelser og slige
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Forretninger, skal det være Præsterne tilladt at lage

imod det, som Vedkommende godvilligen ville give

dem, efterdi Vi ei tvivle paa, at jo Enhver, efter Guds

Ord, skjonner Præstens Extra-Årbeide ved slige Extra-

Forretninger. — 6) Brændeviins og anden stærk Driks

Misbrug ved Trolovelser, Bryllupper, Barseler, Liigbe-

gjængelser og slige Samqvemme, skal hermed strænge-

Hgen være forbuden. Saa skal og det sædvanlige Syn-
F

gen over Bordet, da enhver, naar han drikker, synger

et Vers af en Psalme, herefter være afskaffet, saasom

den tilbørlige Andagt derved ikkun tilsidesættes. Men

derimod kan i det Sted baade for og efter Maal-

lidet synges en Psalme, som er til mei'e Opbyg

gelse. Herforuden skal og alle andre Sædvaner

og vedtagne Skikke, som for Exempel Viita- Bæger,

og andre, som bruges paa nogle Steder, aldeles være

forbuden og afskaffede. — 7) De, som have begaaet

Leiermaal, skal derfor ikke være frie for Kirkens Disci-

plin, fordi de imidlertid, og f(5rend Sagen bliver be-

kjendt, har været til Skrifte og Alters, og skal det

Paaskud, at de tillige med andre Synder og havde

bekjendt denne for Gud, hvorfore de ikke vare

pligtige til at underkaste sig Kirkens Tugt, være al-

deles ugyldige; men langt mere bcir de desforuden

ansættes til nogen taalelig Penge -Mulkt, naar de ved

saa urimelige Udflugter har villet dolge Sagen. —
8) Begaaer Nogen, enten Dansk eller Islandsk, Leier-

maal, og han, forend Sagen bliver aabenbar, begiver

sig ud af Landet, skal han, naar han kommer tilbage,

uden Persons Anseelse udstaae offentlig Kirkens Disci-

plin, men vil Nogen efterdags allerund. supplicere hos

Os om Befrielse fra Kirke-Disciplin, eller og i andre

Ægleskabs-Sager, Samvittigheden angaaende, skal hans

Supplique være forsynet med vedkommende Biskops

Erklæring.— 9) Det af Os allern. octroyerede islandske

Corapagniets Kjobmænd skal hver Aften, i den Tid de

ere i Lsland , naar Folk holde op at arbeide, og Trom-
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'men rores, med storste Flid og Agtsomhed, som de 1746.

selv for Gud og deres Samvittighed agte at tilsvare, 3. Juni.

see derhen, at ingen Qvindfolk blive i eller nær ved

Kjobmands-Husene. og at deres Folk ikke, ved et for-

argeligt Væsen, giver nogen Anstod, men langt mere

^ ere Islænderjie til et godt Exempel, ved en tugtig Om-

gjængelse i Ord og Gjerninger, hvilket Sysselmanden

i Herredet og nærmeste Præst næst Repstjorerne med

al Nidkjærhed skal paaagte, at det bliver efterlevet. —
10) Til og at forekomme den store Forargelse, der for-

aarsages ved det, at Folk ligesom uden Undseelse be-

gaae Leiermaal adskillige Gange i Rad, ville Vi hermed

allern. have anordnet og befalet, at naar Nogen her-

efter skulde begaae Leiermaal fjerde Gang, skal han,

ligesom for, dcimmes til at r5mme Lands-Fjerdingen,

men skeer det 5** Gang, dammes og forsendes han

I

uden al Naade til Tugthuset udi Vores kongelig Resi-

4 dentsstad Kjobenhavn. — 11) Naar en Qvindesperson

udlægger' En til Barnefader og Karlen nægter det. skal

vedkommende Sysselmand uden Ophold, og saa snart

Præsten giver ham det tilkjende, undersoge Sagen, og

ikke lade den beroe til Mandtals-Thinget holdes, saa-

fremt han ikke selv vil staae til Rette derfor, paa det

Forargelsen saasnart. mueligt kan vorde borttaget. —
12) Sysselmændene skal det hermed alvorligen være

]

anbefalet, efter Lovens Rydende at see derhen, at de,

1 som have begaaet Leiermaal, saafremt de ikke ægte

i hverandre, skalfes fra hverandre, og ikke blive i een

Ropæl sammen , ikke heller i et Sogn , men de som

I
bedrive Hoer, skal, foruden anden Straf efter Loven,

romme Sysselet. Fors5mmer Sysselmanden det at eft^er-

leve, betalec han fyrste Gang 8 Rigsdaler Mulkt, men

skeer det tiere, tiltales han derfor paa sit Embede.

Men forsommer Præsten at angive det for Sysselman-

den, bode efter sin Formue. — 13) Regaaer Nogen fcir

deres Confirmation og for eller under deres Præpara-

4 tion Leiermaal, skal Præsterne i ingen Maade under-
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'1746. staae sig ai antage saadanne uden den saa hoil be-

3. Juni. hdvondo Underviisning; men de skal præpareres lige-

som andre, og afholdes fra Confirmation indtil de ere

noksom grundede; saa skal de og siden, naar de ere

confirmerede, om de end ville ægte hinanden, begge
^

strax efter staae aahenbare Skrifte, baade den som saa-

ledes har- ladet sig beskjæmme, og den som saadant

el ungt Menueske har belagt, og saaledes ikke nyde

det Beneficium, som Norske Lov tillægger andre, der

efter J)egangne Leiermaal ville ægte hinanden, men for

andre Leiermaals-Boder maae de dog være befriede,

saafremt de strax efter Skrifteslaaelsen ægte hinanden.

Men dersom det. befindes, at de uden Ægteskabs-For-

bindelse have begaaet Leiermaal med hverandre, da

skal den, som sig saaledes for sin Confirmation har

besmittet, enten det er Dreng eller Pige, saa og den

som har forfcirt den anden, skjcindt samme er confir-

meret, ikke aleae staae aahenbare Skrifte, men endog

sættes 3'*'* Stindage i Rad, naar Folk kommer af Kirken,

i Gabestokken. — i 4) Af alle de Boder, som efter

denne Vores allernaad. Forordning betales , ville Vi

allern. have skjenket de -/s Dfele (il fattige Borns Un-

derhold og Underviisning, og den ene V3 Deel til Med-

hjelperne
,
og skal vedkommende Qvrigheds-Personer

være pligtige dem alle uden Ophold at inddrive, og

(il hvert Steds Sognepræst, i hvis Sogn Boderne ere

faldne, uden Afkortelse at betale. Da derpaa Præ-
,

sten ved hvert Aars Udgang skal, tilligemed sine Med-
'

hjelpere, gjclre Provsten Rede og Rigtighed for. hvor-

ledes og til hvem disse -/a Dele ere anvendte, men f

den ene V3 Deel beholder Medhjelperne for sig selv *

for deres Umage. — lo) Til Jordemodre skal udi et-

hvert Sogn, hvor det er gjorligt, af Præsten og hans

Medhjelperc udsoges den gudfrygtigste og vittigste Kone,

een eller flere, efter Sognets Storrelse og Beskaffenhed,

hvilken, efterdi Amtmanden kan boe saa langt fra Sog-

net, skal tages i Eed af Repstjorerne i Præstens og f
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hans Medbjelperes Overværelse
,

og skal samme Eed

dennem af Præsten til bestemte Tider om AareL efter

Ritualet foreholdes. Thi byde Yi og hermed befale

Vores Stiflbefalingsmand, Biskopper, Amtmand, Laug-

mænd, Sysselmænd, og andre, som denne Vores For-

ordning tilskikket vorder, at de den paa b'ehorige Ste-

der til Alles Efterretning strax: lade læse og forkynde.

Givet paa Ilirschholms Slot den 3. Junii 1746.

Anordning om Hustugt paa Island. Hirsch- 3. Jum".

holm 3. Juni 1746, — Publiceret paa Althinget 1747

(Althingsb. Nr. II) samt i Synodalforsamlingen for Skiflholt

Stift 1747. Norske Reg. 35, 519-529. Original-Aftryk hos Hopff-
'

ner; P. Péturss. Hist. Eccl. Isl. S. Gl-71; Qvart-Forr. 1746, '

S. 87—103; Uddr. hos Scliou III, 631-G33. — Islandsk Over-

Stettelse, bekræftet af Haldor Brynjolfsson, Sta^astab C. August

1746: "Tilskipan um hiisagann a Islandi», trykt paa Holum

1746 og anden Gang 1749, 1 Ark i 4*^

Yi Christian den Sjette &c. G. A. V., at som Vi

allern. have taget udi Betragtning, hvorledes en levende

Guds Kundskab og sand Gudsfrygts Oveise saa vel som

onskelig Fred og Eendrægtighed ved god Hustugt og

Skik imellem Forældre og Born, samt Husbonde og

Tjenestetyende meget kan befordres; da have Vi, udi

saadan Henseende, og til saadan god Discipliua dome-

stica eller Hustugt paa Vort Land Island at regulere og

fastsætte, allern. funden for godt at anordne og befale

saaledes som folger:

i) Da Born ere en Guds Gave. saa bor de hannem

og helliges i Moders Liv; og bor christelige Forældre

derfor daglig, den Tid Moderen er fi'ugtsommelig , i

deres Bonner inderlig paakalde Gud, at han vil bevare

og velsigne deres Livs Frugt, og at del, naar det skulde

see Dagens Lys, maatte* hannem formedelst Daabens

Sacramente vorde indlemmel, og siden blive udi denne

Naades Pagt indtil sit sidste Endeligt, som et Guds Barn

^og Arving til det evige Liv ved Ghristum. — 2) For-
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4746, ældre skulle, saa snart Gud har velsignei dem med et

3. Juni. Barn, strax bære Omsorg for, at det i det hoieste inden

ottende Dag bliver bragt til Kirken og Daaben; men

skulde Barnet være svagt og Veiene saa ufore, eller

Veyerligt saa strængt, at de ikke understaae sig, uden

Livsfare, at lade del fore til Kirken, b'6v de strax lade

Præsten hente at dobe det hjemme i Huset, hvortil

Præsten, naar forndden gjores, selv tager et DObe-

Bækken med sig. Misbruger Nogen denne Frihed med

Hjemmedaab, end i forbenævnle Nodsfald, skal han der-

for ansees med vilkaariig Straf. Naar et Barn bliver

d'oh^ i Kirken, bor Forældrene at bede S^*" Faddere,

naar de kan bekommes, nemlig, lo Mandspersoner og

en Kone, hvilke skal være gudfrygtige ærlige Folk,

som man kan forvente af, at de vil lade sig Barnets

Opdragelse og Underviisning i Guds Kundskab, og del

som godt er, være angelegen, saa fremt Forældrene

ved Dciden skulde afgaae, eller være i de Omstændig-

heder, at de ikke tilbSrlig kunde antage sig deres Borns

sande Bedste, hvortil Præsterne flittig haver at formane

dem. Saa skal og herefter af enhver Præst indrettes

og holdes en Diibebog, hvorudi Forældrenes, Barnels

og Faddernes Navne ved Dag og Åar, naar det er

bleven diibt, indfdres, og skal samme Bog alletider til

Efterretning blive ved Kirken, og forvares blandt dens

(ivrige Brevskaber. — 3) Forældrene skulle ikke alene

selv med bestandig og alvorlig Bon befale Gud deres

Born, men end ogsaa, saa snart Bcirnene kunne skjOnne,

tale for dem om Gud og deres Frelsere, og de ved

ham forhvervede gode Ting paa det enfoldigste, og

naar de begynde at tale, lære dem Fader-Vor og andre

gudelige Bonner, samt vænne dem til at begynde og

ende Dagen med Bc5n og Suk til Gud uden Forscimmelse.

De skulle ikke tilstede dem at begynde og slutte Maal-

lid, uden Paakaldelse og Taksigelse. Videre have de

daglig at erindre dem deres DaabesPagl, og den hoie

Velgjerning dennem derudi er yederfaren, saa vel som
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det dyrebare Lofte, de, dea Tid de bleve dObte, have 4746.

gjort deres Gud og Frelsere, og deu Pligt de derefter 3. Juni.

ere hannem skyldige. Til hvis Erindring dennem efter
"

Præstens Raad og Veiledning kunne bibringes korte og

fyndige Sprog og Suk af Bibelen og gode Psaliner, ind-

til de derefter, ved lillagende Alder paa 5**, 6** ,
8^' Aar

nærmere kunne tilholdes hver Dag at lære noget af den

lille Gatechismo, og siden af den allern. paabudne Ga-

techismi Forklaring efter den Maade og Forskrift, som

udi Vores allern. Forordning om Gatechisation af 29.

Maji 1744 allern. anbefalet er; og b5r, hvis de saaledes

har lært, især et Stykke af den lille Gatechismo, hver

Morgen og Aften, helst om Vinteren, medBornene igjen-

iages. At dette saaledes ^efterkommes, have Lærerne og

deres Medhjelpere flittigen at paaagte, og især Præ

sterne ved deres Husbescigelser noie at erkyndige sig,

hvorledes Forældrene herudi forholde sig. Findes For-

ældréne herudi forsommelige, og ikke have begyndt at

lade deres Born lære nogle Bonner og den lille Gate-

chismum for deres Alders o*% 6** og 7"*" Aar, bade de

fyrste Gang efter deres Formue, og det de tiende, men
mere og dobbelt naar de videre derudi findes efter-

laden, dog bor herhos skjonnes paa Barnets Nemme og

Omstændigheder efter Præstens og Medhjelpernes Er-

agtning*. — 4) Paa det den bedste Tid Bcirnene bor

lære noget udi, til deres Opmuntring, Vederqvægelse

og Trost, i tillagende Aar og Alder, ikke forgjæves skulle

henbringes, bor de Forældre, som selv kan læse i Bog,

eller og en af deres Tyende, som kan gjCre det, saa

snart Born ere 5 til 6 Aar gamle lade dem gjcire

Begyndelse med al læse i Bog. Forsommes det, for-

fareé med de Skjadeslcise efter Forordningen om Hus-

besOgelser dens 17*** Articul. — 5) Udi ethvert Huus,

hvor Nogen kan læse i Bog, skal i det mindste een

Gang om Dagen, helst om Vinteren, læses eet Gapitul

) Reskr. 2. Juli 1790.
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1746. eller lo af Bibelen og det nye Teslameiite , iiaar den

3. Juni. haves, eller og et Stykke af en anden aanderig Bog,

som Præsten foreslaaer, hvorhos alle Husfolk bor være

lilslede med Åndagt og Ærbodighed. Forsømmes det,

advares de af Præsten og hans Medhjelperej men hjælper

det ikke, da bode de Forst3mmelige uden Persons An-

seelse 4 Mark, Skulde Ingen af dem, som ere i Huset,

kunne læse i Bog, skal saa mange, som kan undværes

af Huset, scige til næste Gaard,. hvor Folk kan læse; er

ingen Gaard saa nær, fremforer dog den, som har meest

Kundskab, noget hver Dag af det den veed af Borne-

lærdom, Psalmer, og saa videre, hvorhos en Husfader

aldrig bor forsomme at forfare, hvad Born og Tyende,

af det Fremsatte, sig til Opbyggelse og Forfremmelse

have beholdet, hvilket ingen skal undsee sig for med

faa og enfoldige Ord at fremsige. Det samme skal og

skee, naar de komme af Kirken, den Husbonden skal

tilholde sine Husfolk, Born og Tyende, Ihttigen at s5ge,

og hvormed Præsten og Medhjelperne skal have et.

vaagendes Oic. — 6) Da der findes de Steder i Island,

som ere saa langt borthggende fra Kirken, at Folk ikke,

især i haarde Vinterdage og til andre Tider for store

Vandfalds Skyld, kan besoge dem saa flitlig, som de

ellers burde, de tilmed fra andre Huse ere afsondrede,

og sjelden kan komme did, saa skal herefter slige Gaarde,

naar de vorder ledige, frem for andre bortleies til dem

som kan læse i Bog og ere vederhæftige. Da imidler-

tid Præsten og Repsljorerne skal bære Omsorg for, at

paa slige Steder, naar Ingen der kan læse i Bog, tages

een i Tjeneste, som kan læse, og tillige være de ivrige

til Opbyggelse i deres Ghiistendom. — 7) Enhver Hus-

bonde skal flittig erindre sine Born og Tyende, saavel

at begynde deres Årbeide og Forretninger med Bijn

til Gud, som og under Arbeidet selv bestandig -at op-

lofte deres Hjerter til Ham, som er al Velsignelses Kilde,

og indbyrdes at tale med hverandre om gudelige og

opbyggelige Ting, eller andet, som ærligt og en.Ghristen
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anstændigt cr, hvorimod de alvorligen cre al paaminde, 1746.

under Straf, at vogte sig for usommelig Snak og Skjemt, 3. Juni.

Sværen og Banden, forfængelige Historier, eller saa"^^"^^
kaldede Boger, og letfærdige Digte eller Rime, som ikke

sommer en Giiristen, og hvorved den Hellig-Aand be-

dreves, at fremfore. Hvilket endogsaa Tvende 02;

BOrn indbyrdes, efter deres Ghristendoms Pligt, have i
' *

Kjærlighed at paaminde hverandre om; ligesom og For-

ældre, Husbonder og Madmodre selv herudi have at

foregaae deres Biirn og Husfolk med et godt og chrisleligt

Exempel, og at tage sig vare for alt det, hvorved hemme-

lig eller aabenbare nogen Forargelse kan gives. Men

blive de enten selv befundne udi foranforte Synd og

Last, samt anden Uteer- og Ugudelighed, eller tilstede

deres Tjenestefolk Sligt og ikke angive det, ansees de

efter f9regaaende Advarsel med Gabestokken, og, om
det ikke frugter, med hoiere og haardere Straf, især

med Kirkedisciplin, efter Sagens Omstændigheder. —
8) Begaae Bcirnene noget Uscimmehgt, bor Forældrene

ikke efter hidtil brugelig Sædvane kjælne for dem, men

straffe dem med alvorhge Ord (dog uden Banden "og

usommelige Skjændsord) eller og med Haand og Riis^

efter Forseelsens Beskaffenhed; dog skal al Slag i Ho-

v-edet, og at slaa i en ubesindig Vrede, hermed aldeles

være forbuden, saa og den daarlige Yane, som hist og

her skal være brugelig i Landet, at forfærde Bcirn med

den saa kaldede Juule-Sven, eller Spogelser, aldeles

være afskaffede; Knurre Bornene, eller lade see paa

sig et suurt og vredagtigt Ansigt, naar dem noget bliver

befalet, eller naar de blive revsede, tugtes de med mere

Alvorlighed, indtil de lære at vise sig venlige og ydmyge.

Til den Ende have Forældrene, fra Barns Been af, al

anf5re deres Bc5rn til Ærbodighed i Ord, Fagter og

Gjerninger imod sig, deres Foresatte og ældre Folk, og

til Alvorlighed og Kjærlighed i Omgjængelse imod hver
h

Mand. Ikke mindre at tie stille i Andres og Ældres . .

Nærværelse, indtil de blive tiltalte, saa den utilborlig

//. Jff. 39
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1746. Sædvane, al Born med Frækhed ville raisonnere med

3. .luni. i alle Ting, kan blive udryddet af de Unges Gemytter,

^ eftersom deraf tilsidst ikkun oprinder Modsigelse, For-

agt og Trodsighed, hvorved det dog kan tillades Bdr.-

nene i en og anden Ting, som kan være nyttig og tjene

til Forbedring, med Ærbodighed at foi'esporge sig. Her-

næst bor og Forældre holde deres Born til Reenhghed

og en skikkehg Medfart med Klæder, Mad og andre

Ting, som de faae under Hænder, og skal omgaaes med.

Med hvilket alt Præsten bor have alvorlig Indseende. —
9) Som nu Bcirn fra Barns Been op bor anfores til

den fornodue Kundskab i deres Christendom, en sand

Gudsfrygt, og andre christelige Dyder og Sæder; saa

bor Forældrene ogsaa paa den' anden Side vænne deres

Born fra Ungdommen op til Arbeide, flye dem i Be-

gyndelsen noget Lidet at bestille, siden mere i en vis

Tid at forrette, efter som Aar og Kræfter tiltage. De

skulle og være betænkte paa, at lære eller lade dem

lære et ærhgt Arbeide, som i Landet brugeligt er, hvor^

^'^ed de i Tiden kunde vinde deres Fcide, og nære sig

redehg, men ikke, som tit og ofte skeer, lade dem op-

voxe i Ladhed, Selvraadighed og anden Ondskab. Be-

iindes dette sidste, og Forældrene efter Præstens og

Repstjorernes Paamindelse ikke vil raade Bod derpaa,

skal Repstjorernc tage Bornene fra shge Forældre, naar

de ere 40 til 12 Aar gammel, og sætte dem et Aar eller

længere ud hos en skikkelig og arbeidsom Bondemand

i Sognet for at tilholdestil et Arbeide at lære, og hvis

imidlertid udkræves til shge Borns Underhold, bor ved

Repstjorernes Tilsyn betales af Forældrene, naar de

have noget i Formue, men ere de fattige, tages det af

de Fattiges Tiender, og Forældre, som i saa Maade be-

vise sig overhorige, desuden at strafifes med Gabestok, ja

vel og med anden haardere Straf efter deres Forseelses

Storhed og Præstens samt Sysselmandens Sigelse. Især

skulle Forældre og Husbonder ingenlunde tilstede Born

eller Tjenestefolk at modsige, efter hidindtil værende
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vederstyggelige Vane, uaar de til nogen Gjerning al- 1746.

voiiig blive anviste, eller efter egen Behag at ville be- 3. Juni.

gynde dermed, eller og efter deres eget Hoved mod de

Foresattes Sind at forrette en Ting, men de bor ikke

alene tilliolde dem, strax at adlyde i det som vorder

anbefalet, men endog saaledes at forrette Arbeidel,

som det dem vorder foresagt, eller naar de skulde finde

en Sag bedre at kunne forrettes, da med Beskedenhed

at ajcire Erindring derom; men findes de trodsige, da

straffes de efter Fortjeneste, og tilstedes dem ingen- -

lunde at gjore noget efter sin egen Tykke i Selvraadig-

hed. — iO) Naar Btirnene have forrettet deres Arbei de,
*

bor Forældrene i Kjærhghed sige dem hvad de derpaa

have al udsætte., eller ,og, om de have gjort det godt^

give dem deres Fornoielse derover tilkjende; dog bor

de i dette sidste Fald vogte sig for utilborlig Roes Bcir-

nene at lillægge, hvorved ikkun indplantes Hovmod og

Indbildning i de Unges Hjerter; saa have de og alvor-

ligen at vogte sig for utidigen at undskylde deres Borns

grove Forseelser, og ingenlunde at tilstede dem ind-

byrdes at slaaes eller trættes: ikke heller maa lade

nogen LOgn eller Tyveri gaae ustraffet hen, men alvor-

ligen at foreslille dem samme Synd, efter sin Beskaffen-

hed, og hvorledes den strider imod deres Daabes Pagt,

og opirrer Gud til Vrede, samt at de, som vare af Gud

forordnede at overbevise dem om slige Udyder, samme

haardelig maatte straffe. — 11) Intet ungt Menneske,

som er ældre end 1 Åar, hvad enten den er ene eller

ogsaa fores med omkring af sine Forældre, skal tilstedes

at stryge omkring i Sognet eller Herredet at ligge, med

mindre den er vanfør eller nogen særdeles Brost under-

kast. Men Repstjorerne i det Sogn, hvor Forældrene

have deres Hjem, skulle med Sysselmandens Raad,

naar ingen anden Raad ere, bringe saadanne B5rn hos

een eller to formuendes Bdnder i Sognet, paa et Aar

eller længere, indtil de kan selv fortjene deres Fc>de,

og imidlertid faae Underviisning i Gudsfrygt og et

39*

t.
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1746. skikkeligt Arbeide, Landet til Nytte, for hvilken Vel^

3. Juni. ^'erning de Born, som saaledes opdrages af Almisser
"~

og Andres Godhed, naar de tilvoxe, ei maa fæste sig

bort af den Egn, saa længe de der kunne faae forsvar-*

lig Tjeneste.— 12) Intet Barn maa fæste sig forsle Gang

i Tjeneste hos andre, uden med sine Forældres, For-

mynderes eller næste Paarorendes Yillie og Samtykke,

uden saa er, at Repstjorerne skulde linde at Forældrene

kunne undvære det, og at det var Barnet til Skade om
det blev hos dem; gjores herimod, skal slig Fæste agtes

som ugjort: skulde det og befindes, at Nogen havde

lokket et Barn fra Forældrene, og det bliver ham over-

beviist, da bode han derfor saa meget, som svares i

et Aars Lou af en saa kaldet Middeimand; liar der-

imod Fader eller' Moder mange Born, skal de være

pligtige, naar tre af dem ere komne til Skjelsalder, at

overlade et af dem i en Andens Tjeneste ^ efter Rep^

sljorernes Tilsigende, hvilket og skal være at forstaae

om de ovrige, som efterhaanden opvoxe^ og det er

beviisligt, at de samme kan undvære. Ere Forældrene

opsætsige herimod, og ikke ville lade deres Bcirn for-

scjge sig hos andre skikkelige Folk, mulkteres de efter

Befindende. 13] Dersom Forældre efter Guds Villie

raaatte komme i saa slette Omstændigheder, at de ikke

kan nære og forsorge sig selv, eller trænge til Tjeneste-

folk, og de har BorHj der ere komne til Skjelsalder, og

enten tjene hos Andre eller selv have deres Boe, skal

slige Born, som desuden deres Pligt er, af yderste For-

mue assistere Forfieldrene med aarlig Tilskud tii deres

Underholdning, og at de sig En til Arbeide kunne holde

og lonne: Saa skal og et af Bcirnene, som er ugift,

meri tjenei* hos en Anden, være phglig, naar Forældrene

forlange det, igjen efter foregaaende lovmæssig Op-

sigelse at træde i Tjeneste hos dem, bevise dem al

pHgtig Troskab, Hjælp og Lydigbed, og være fornoiet

med hvis Forældrene saadant deres Barn til Underhold-

ning kan give. Ere Forældrene i Huus hos en af deres
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Bora, som ere gifte, og hviike do have overladt Alting -1746.

til, bor disse i al Kjærlighed og Ærbiidighed begegne 3. Juni.

deres Forældre, og ikke paa
. nogen Maade slaae Haan- '

*~

(Jen af dem, efter den Forskrift Guds hellige Ord giver,

som dennem af deres Lærer flittig bor ihdskjærpes. —
14) Foragte Bom eller Tyende deres Forældres og Fore-

sattes christelige Formaninger, og ikke skjotte om deres

Tugt, men fremfare i Lediggang og Gjenstridighed ind-

til deres Alders 16** Aar, skal Repstjorerne anklage

dennem for Sysselmanden, som efter Sagens lovlige

Randsagning og Beviis skal domme dem li! Gabestokken,

og derpaa skikke dem i Tjeneste hos en formuendes

og skikkelig Bonde i Sognet; forbedre de sig endda ikke,

i det længste inden deres Alders 25** Aar, skal de, som

Landfordærvere, dommes til Tugthuset i Kjobenhavn, og

desuden miste Arv efter deres Forældre, som skai tilfalde

nærmeste Arvinger. — 15*) Enhver som vil være en

saa kaldet Lose-Mand, heel eller halv, skal eie i det

mindste 10" Hundrede i Tiende-Værdie , hvoraf han be-

taler Skat og Skyld efter Loven, og ingen Ovrigheds-

person skaldet herefter være tilladt, enten for Bon eller

Gaver, at lade nogen være Lose-Mand, der eier mindre,

hvis han ikke derfore ville ansees, som Vores Man-

daters Overtræder! — 16) Al den samme Rettighed,

som Forældrene, efter Foranforte, have i at straffe og

paaminde deres Born for deres Forseelser, skai og

Husbonder og Madmodre have over deres Tjenestefolk,

naar de forsee sig imod dem. — 17) Tjenestefolk b(5r

af yderste Evne og med al Redelighed og Troskab see

paa deres Husbonders og Madmodres Gavn og Bedste,

og bevise sig lydige og ydmyge mod dem og deres Be-

falinger. Viser nogen sig uvillig, forlræden og trodsig

over det ham vorder befalet, bode hver efter som For-

seelsen befindes stor til. — 18) Slaaer Nogen sin Hus-

bond, Madmoder eller Foresatte, enten det skeer paa

') Jevnfr. For. 19. Februar 1783.
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1746. deres eget Hjem eller andensteds, da gjelde den her-

3. Juni. udi Skyldige, foruden hvis Loven derom dicterer, et
^""^^^^

halv Aars Lon, halv til fattige Born .og halv til den han

har slaaet, og straffes desuden med Gabestokken. —
19) Forsee Tjenestefolk sig med Banden og Sværen

og andre skammelige Ord eller Gjerninger, hvorved,

som Andre, saa især Ungdommen og Barn kan forarges

og vænnes til mange Ugudeligheder, sættes de derfor

alvorligen tilrette af Husbonden; vil det Intet frugte,

anmeldes det for Præsten at skjærpe deres Samvittig-

hed, og efter Befindende at indeholde noget af deres

Lon til de Fattiges Bedste. Hjælper det endda ikke,

skulle de staae aabenbare Skrifte, at Forargelsen kan

borttages af Landet.— 20) Lober Nogen uden skjellig Aar-

sag af sin Tjeneste, har Husbonden strax at angive det for

Bepstjorerne, som uden Ophold hannem har at opsoge

og anholde, at han som en Lcisgjængere kan vorde straffet.

21) Al den Skade Tjenestefolk gjor deres Husbonder

med Utroskab eller Ladhed, betale de det fuldkomme-

ligen, naar Husbonden del paaslaaer; skeer det oftere,

og Skaden belober sig til en Rigsdaler, sættes de des-

uden 4 til C Timer i Gabestokken. Seer nogen Hus-

bonde igjennem Fingre med Tyendes modtvillige Ond-

skab, enten i eller uden Huset beviist, eller lager dem

vei og i Forsvar, hode efter Sagens Beskatfenhcd. —
22) Ingen af Tjenestefolk skal det være tilladt at reise

til en anden Gaard, uden sin Husbonds Vidende og

Tilladelse, ikke heller skal det tilstedes dem efter eget

Tykke og li! deres egen Fordeel at arbeide for dem
selv, at Husbondens Gjerning derover forhales og for-

sommes, saasom Husbonden vel selv, naar det falder

hannem beleiligt, under dem Tid til, deres eget at

forrette. — 23) Husbonder skal holde deres Tjeneste-

folk forsvarhg i FOde og Klæder, efter deres Formue

og Landets Sædvane, være dennem behjelpelige og til

muehgste Tjeneste i paakommende Sygdom, og give

dem Tid at ove sig i deres Ghristendom, samt at holde
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deres Klæder rene og vedlige. De skal betcile dem 1746.

deres Lon i rette Tid, ikke besvære dem med alt for 3. Juni.'

svart Arbeide og utilborlig Vaagen. Saa skal de og"
^'

unde dem den Tid, at anvende deres Lon til deres

Fornodenhed og Nytte, særdeles naar samme i Qvæg
er bleven betalt. Findes herudi paa Husbondens Side

Brost, kan Tjenestefolk med gode Ord bede om For-

. audring; lijelper det ikke, er det dem tilladt at angive

det for Repstjorerne, som skal paaminde Husbonden,

og naar det ikke frugter, angive Sagen for Sysselman-

den, der strax skal skaffe Tjenestefolk Ret, og sætte

den vrangvillige ubarmhjertige Husbonde i Boder. —
24) Husbonder skal ikke overfalde deres Tyende med
Forbandelser eller ærerorige ublue Skjeldsord, ikke

heller skal de straffe dennem med saadanne Redskaber,

som kan gjfirc dem Skade paa deres Sundhed, eller

saare eller lemlæste dennem. Skeer det, straffes de,

som om de havde slaget og overskjeldet en Fremmed.

— 25) UdstOder nogen Husbond sine Tjenestefolk uden

Aarsag af deres Tjeneste, for den rette Tid at flytte

er omme, betaler han dem Fode og Lon for et halvt

Aar, og straffes desuden efter Befindende, uden saa er,

at Tyendeu har været saa gjenstridig og uregjerlig, at

den ei har villet tage efter Husbondens Formaninger

og Befaling; dog skal Husbonden, forend han i saa Fald

bortjager sligt Tyende, klage det for sin Sognepræst

og Repstjorerne, at de ved christelige Forestillinger

og Truseler kunde soge at bringe det til Erkjendelse

og Forbedring; hjelper det ikke, og de derpaa bort-

jages ,
ansees de som modtvillige Losgængere. —

26) Enhver Ung eller Gammel, som er i Tjeneste, skal,

naar han agter at gaae af samme, begjære af sin Hus-

bond et Vidnesbyrd om sit Forhold og sin Opforsel i

den Tid den har været hos ham, og bor ingen Hus-

bonde, under 2 Mark dansk Straf, nægte hannem samme

Vidnesbyrd, ikke heller udstede det anderledes end

som Tyende har fortjent det; dog tor dette Vidnesbyrd
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1746. ikke skrives, naar en Tjener tager Tjeneste i samme
3. Juni. Sogn. men ikkun mundtlig i Præstens Nærværelse gives

""'^
den Husbonde, hvilken den agter til. Men begiver

Tyende sig i Tjeneste i et andet Sogn, skal dette Vid--

nesbyrd skriftlig uden Betaling gives, hvilket og Præ-
sten med sin Paaskrift efter sit bedste Vidende skal

stadfæste. Foi'uden sligt Vidnesbyrd maa ingen tage

noget Tyende i sin Tjeneste, uden det bliver beviisligt

gjort, at samme er forlanget, men bleven nægtet, da
Præstens

^

og 2'^' Repstjorers Vidnesbyrd skal antages

for bgesaa gyldigt. — 27) Da Folk paa sine Steder
skal have den Vane, utilboriigen at udspcirge og ud-
fritte Fremmede, især reisendes Folk, hvorover mange
Usandfærdigheder opdigtes og undertiden vidt udbredes,

saa skal Præsterne offentlig og eftertrykkelig advare

dem at vogte sig derfor; og saafremt Nogen bliver som
Hovedmand attraperet imod Sandheden at have fremfort

saadan opdigtet Snak, skal han, foruden Pengemulkt,

straffes med Gabestokken efter Sagens Beskaffenhed.

28) Til og at forekomme adskillig Uorden med Sværen
og Banden og anden Uteeriighed, der skal gaae i Svang

. iblandt dem, der opholde sig ved Soekanten, eller paa
Vestmannbe at fiske, i det at endeel af Fiskerne og
andre, som ere i og ved Baadene, skal, naar disse

trækkes af og i Land, saa og naar de ere paa Soen,

bande saavel andre, som deres eget Fiske-Redskab,

trættes, kives, slaaes, og I andre Maader betee sig

uregjeriig og ugudelig: saa ville Vi, til slig Uskik og
ugudelig Væsen at afskaffe, hermed allern. have befalet,

at alle Formændene paa Baadene skal have n5ie Ind-

seende med Folkene, og advare dem, sig for slig Synd
og Ondskab at vogte; agte de det ikke, angive For-

mændene det for Præsten, som alvoriigen sætter dem
tilrette derfor. Men hjelper det endda ikke, skal det

angives for Sysselmanden, som dommer de Skyldige i

Mulkt, efter Forseelsens Beskaffenhed, og de desuden
slaae aabenbare Skrifte. Forsee Formændene sig selv
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angives det af de tvende bedste og redeligste Mænd 1746.

paa hver Baad, som alle Tider tilligemed Formændene 3. Juni.

skal have Opsyn med Folkene og med hannem angive

det som for er meldt. Forsommer nogen For- eller

Opsynsmand sin Pligt herudi, ansætles han til Mulkt

derfor. — 29) Formændene og Opsynsmændene skal

ligeledes i Værliden, og imellem Værlidernc bære Om-

sorg for, at faae Baadene sat saa belids i Land om
Aftenen for Son- og Helligdagene, at Sbefolk og Fiskere

kan have god Tid til at bjerge den Deel af Fangsten,

som dem tilkommer; forsømmes det uden Ndd, svare

Formændene til den Skade, som Folkene derved (age.

— 30) Saa skal de og, i den Tid Folkene ikke kan

komme paa Soen, ikke tilstede dem at drive Tiden

unyttig og^ i Dovenhed bort, men flittig eftersee, al de

imidlertid, saa godt som mueligt er, virke deres Hus-

bondes Fisk og ellers daglig holde dem til Bon og

Guds Ords Horelse i de Huse, hvor de holde sig til;

forsommer Nogen sin Husbonds Arbeide, straffes der^

for som for Utroskab; — 31) Skulde og Nogen befindes

ved Fiskerie eller paa andre Steder at have brugt saa

kaldede Runer og Ristinger , eller anden uchristelig

Overtroe, eller deraf skulde rose sig, tilrettesættes han

derfor af Præsten, som af Guds Ord skal overbevise

ham denne Synds Vederstyggelighed; og om han endda

ikke ville efterlade den, skal han ansees derfor med

Kirkens Disciplin, andre Ligesindede til Exempel. —
32) Hvor Bonderne i et Sogn erfares frem for Andre

at vsere trængende og have Mangel paa Livs-Næring

og Underhold for sig og sine, der skal Repstjorerne

om Foraarel, Efterhosten og saa ofte de kan have Lei- •

lighed, noie randsage, om det ikke maatte foraarsages

af Husbondens eller Tyendens Ladhed og Skjodesloshed,

enten ved Fiskerie, Hoeslet, og ellers; befindes dette,

skal de paaminde den Skyldige at forbedre sig og at

soge deres Næring i Gudsfi7gt og med stcirre Vind-

skibelighed. De 3kal og være de Fattige, som om Vin-

I



618 ÅNORDmNG OM HUSTUGTEN.

1746. feren inlet haver at arbeido, behjelpelige, at de enten

3. Juni. for Arbeide eller billig Betaling kan faae Uld, Tran og

anden Fornodenhed af de niere formuende Bonder. Vil

slige fattige Bonder eller deres Koner ikke godvilligen

adlyde Repsljorernes Paamindelser, og ikke heller vise

dem deres Arbeide og hvad de have i Forraad, naar

de indfinde sig at randsage derom, skal Repstjorerne

have Magt til at aabne deres Huus og Gjemmer uden

Paatale og de Skyldige straffes for deres Gjenstridig-

hed: den Fattige med Gabestokken, men de, som have

noget mere i Formue, gjelde hver Gang, de foragte og

modtvilligen forsommer Repstjorernes lovlige Befaling,

en halv Mark eller een Rigsdaler. — 33) Naar nogen

ludenlands eller Fremmed, som enten er sendt i Vores

egen allerhoiesle Ærende, eller agter i Island at fæste

Bo, skulde have Trang for Tjenestefolk, skal Repstjo-

rerne eller Sysselmanden, naar det denoem tilkjende-

gives, uforlijvet forskaiVe dem duelige, Iroe og redelige

Tvende, for hvilke de alle Tider kunde være ansvar-

lige, paa det især de Fremmede derunder ikke skulle

lide. Tages herudi Forsommelse, angives det for Amt-

manden, som Vedkommende med tilborhg Straf skal

belægge. — 34) ^ ingen maa det tilstedes at betle, uden

naar han , for Alderdom
,
Skrobelighed , VanfOrhed og

anden kjendelig Uformuenheds Skyld ikke selv kan for-

tjene sit Brod ; saa skal og slige ikke heller fare af

etHrepp i et andet, langt mindre af Sysselet, naar den

ikke har Repstjorernes eller Sysselmandens Attest, at

den er saadan en Fattig, Vanfor og Nodlidendes som

ommeldt er, hvilket i Attesten bor anfores, paa del de,

hvilke Gud har ^givet den Formue, at meddele andre

Noget, kunde desmere opvækkes og vide deres Skyl-

dighed at hjælpe deres trængende Næste; hvo som for-

sommer slig Attest at tage, skal forsfe Gang vises til-

bage af Repstjorerne til det Sogn, hvor han er kommen

) jevnf. Reskr. 10. Marts 1784.
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fra, og ellers ikke ved noget Færgested, (il videre Bel- 1746.

lerie, uden Attest oversættes. Kommer deu anden 3. Juni.

,
Gang uden Attest , skal den ansees og straffes som en

Landstrygere. Slige Attester b<5r udstedes efter bedste

Vidende og Samvittighed, og ikke for Vild og Venskab,

langt mindre for Gavers Skyld, under haard Straf, som

af Amtmanden dicteres, og skal slig Attest ikke gjelde

over et halv Aar; dog skal derhos agtes, naar Gud

skulde hjemsoge Landet eller et Sogn fremfor et andet

med Haardhed, eller nogen særdeles Skade, om Folk

ogsaa kan have haft Leilighed at soge og erlange slig

en Attest. — 35) Paa det at alt Forskrevne paa det

noieste kan vorde iagttaget, og Landet af saa hoifor-

nbden en Anordning, ved redelige Folkes Tilsyn, nyde

den intenderte Frugt og Nytte, saa skal til Repstjorer

herefter udvælges de gudfrygtigste, dueligste og for-

standigste Bonder i Sognet, hvilke i alle ærlige Sam-

qvemme, saa vel som Medhjelperne, skal agtes og æres

fremfor andre Bondcr i Sognet. De skal og til Let-

telse for deres Arbeide, og Belonning for deres Nid-

kj'ærhed, nyde den tredie Deel af alle de Boder, som

efter denne Vores allern. Forordning dicteres og befa-

les, men derimod skal de være pligtige at gjore Præ-

sten, og denne igjen Provsten, god Rede og Rigtighed

for de to tredie Dele, at samme, med Præstens og hans

Medhjelperes Raad, til de fattigste B(5rns Underviisning

og nodtorftig Ophold i hvert Sogn, hvortil Vi dennem

ailern. ville have skjænket og destineret, forsvarligen

kan anvendes. Og som Repstjorerne ere Sysselmæn-

denes Medhjelpere i al see til Sognets Bedste, saa skal

Sysselmændene være pligtige at hjelpe dem med Raad

og Daad i deres Embedes Forretninger, saaledes som

de det for Os allerund. agte at for- og tilsvare. Thi

byde Vi og hermed befale Vores Stiftbefalingsmand,

Biskopper, Amtmand, Laugmænd. Sysselmænd og andre,
"

som denne Vores Forordning tilskikket vorder, at de

den paa beborige Steder, til alles Efterretning, strax
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Jader læse og forkynde; Jigesom Vi og ellers allernaad.

ville, at den derefter, een Gcing om Aaret, ved alle,

saa vel Under- som Ober-Relter, skal for Almuen op-

læses og publiceres. Givet paa Hirschholms Slot d^n

3. Junii Anno 1746.

3. Juni. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock-

sen, ang. nogle for Island givne Lovbnd. Hirsch-

holm 3. Juni 1746. — Norske Tegn. XXX, 865;

Rubr. hos Fogtm. IV. 2, 748.

Christian den Sjette &c. V. G. T. Vi tilskikke dig

herved atter tvende af Vores General-Kirke-lnspections-

Collegio Os allerund. forestilte og af Os allern. appro-

berede Forordninger : den f ci r s t e ang. Disciplina

domestica eller Hustugt, den anden om Ægteskabs-

sager og imod Losagtighedj hvilke begge Forordninger

Vi have befalet; den om Hustugt for alle Ober- og -

Underretter, hvor den og eengang om Aaret skal op-

læses, og den anden, om Ægteskab, baade for Retterne

og af Prædikestolene at skal forkyndes, og derfor, til

des bedre Forstaaelsc for Almuen, at skal, ligesom de

trende senest for bemeldte Island udgivne Anordninger,

udi det islandske Sprog af Biskop Haldor Brynjolfssen

besorgcs oversatte og trykte, samt begge Stifters Præste-

skab, saavel som Amtmanden, med det fornodne Antal

Exemplarier forsynet; og da Vi ligeledes under denne

Dags Dato, deels i Henseende til den Aager, som ad-

skillige af Indbyggerne der paa Landet skal drive med
Tobak og Brændeviin, deels i Henseende til den Druk-

kenskab og Brændevins, samt anden stærk Driks Mis-

brug, som meget skal gaaeiSvang, have endvidere ved

tvende Vores Reskripter til for"*" Biskop Haldor Brynj-

olfssen, Provst Jonssen og Amtmand Pingel, anordnet,

hvorledes de herudinden efterdags skyldig befundne

skulle ansees, saa ville Vi og, ved hosfolgende Gjen-

parter af samme Vores allern. Befalinger, dig sligt til

1746.

3. Juni.
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allerund. Efterretning have bekjendigjort. Befalendes 1740.

&c. Hirschliolms Slot den 3. Junii 1746. ^T^r
'^

3. Juni.

Reskript til Biskop Haldoi- Brynjolfsson over 3. Juni.

HoJuiD Stift
y
ang. Oversættelse og Trykning af

to Forordninger. Hirschholm 3. Juni 1746. —
NorskeTegn. XXX,809''—870; Rubr. hos Fogtm. IV. 2, 746.

Christian den Sjette &c. V. R. T. Vi tilskikke dig

herved atter tvende af Vores General-Kirke-Iospections-

Collegio Os allerund. foreslilte og af Os allern* appro-

berede l^orordninger til at publiceres paa Vort Land

Island, den forste ang. ^Disciplina domestica eller

Hustugt, den anden om adskillige Ting udi Ægte-

skabssager og imod Losagtighed m. v.
;

og, som Vi

allern. ville, at den forste af disse Forordninger ei

alene for samtlige Under- og Ober-Retter paa bemeldte

Island skal publiceres, men der endog siden iivert Aar

eengang for Almuen skal oplæses, og den anden, ang*

Ægteskabssager, baade for samtlige Jurisdictioner, saa

og af Prædikestolene, overalt skal læses og forkyndes,

og til den Ende allern. finde for godt, at begge For-

ordninger, til desbedre Forstaaelse af menige Mand,

udi det islandske Sprog vorder trykte, saa er derhos

Vores allern. Villie og Befaling, at du besorger indbe-

meldte tvende Forordninger udi det islandske Sprog

paa det noieste oversatte og deraf ved Bogtrykkeriet

paa Holum saa mange Exemplarier trykte, at saavei

Præsteskabet udi det dig allern. anfortroede Holum

Stift, samt Provst Finner Joussen paa Geistlighedens

Vegne udi Skalholt Stift, som og Os elskelig Amtmand
Pingel, hver med det fornodne Antal af meerbemeldte

Forordningerj paa Requisition og Begjæring, kan vorde

forsynet. Derefter du dig allerund. kanst vide at rette,

og herom alt, saavidt dig vedkommer, fornoden Anstalt

at lade gjcire. Befalendes &c. Hirschholms Slot Men
3. Junii 1746.



629 Reskb. ang. Publication.

<746. Reskript til Provst Finn Jonsson, Officialis

r^^nT^for Skalholt Stift, ang. Publication af to Anord-

ninger. HirSGliholm 3. Juni 1746. — Norske

Tegn. XXX, 872; Rubr. hos Fogtm. IV. 2, 746.

Christian den Sjelle &c. Yi lilskikke dig herved

alter tvende af Vores General-Kirke-Inspeclions-GoIIegio

Os allerund. foreslille og af Os allern. approberede

Forordninger lil at publiceres paa Vorl Land Island:

den fdrste angaaende Disciplina domeslicaj eller Hus-

lugt, den anden om adskillige Ting udi Ægteskabs-

Sager og imod Losaglighed m. v.
;

og, da Vi allern.

ville , at den forsle af benævnte Forordninger ei alene

for samtlige Ober- og Underretter paa bemeldte Island

skal publiceres, men deii endog siden hvert Aar een-

gang for Almuen skal forkyndes, og den anden, ang.

Ægteskabs- Sager, baade for samtlige Jurisdiclioner^

saa og af Prædikestolene, overall at skal læses, til den

Ende Vi allern. have funden for godt, at begge For-

ordninger, til des bedre Forstaaelse af menige Mand,

udi del islandske Sprog skal trykkes: saa give Vi dig

nu herved lilkjende, al Vi, under denne Dags Diito,

have ladet Os elskelig Haldor Brynjolfssen, Biskop over

Holum Stift, allern. rescribere, ei alene at bes(5rge for-

bercirle tvende allern. Forordninger udi del islandske

Sprog oversatte og ved Holum Bogtrykkene trykte,

tnen endog deraf, paa din Requisition og Begjæring,

hied del forncidne Antal Exemplarier for Geistligheden

tidi Skalholt Stift al see dig forsynet. Derefter du dig

allerund. kan vide al rette, og herom, saavidl dig er

vedkommende, fornoden Anstalt al lade gjore, samt

udi ovrigt allerund. al indberette, al du denne Vores

allern. Befaling haver bekommet. Dermed &c. Hirsch-

holms Slot den 3. Junii 4746.

3. Juni. Reskript til Amtmand Pingel
j
ang. Pnblica-

tion af to Anordninger. Hirschholm 3. Juni
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1746. - Norske Tegn. XXX, SfiG; Rubr. hos Fogtm. 1746.

IV. 2, 74G.
' o. Juni.

Ghrisliaii den Sjelle &c. V. N, T. Vi tilskikke dig

herved aller tvende af Vores Geiieral-Kirke-Inspections-

GoUegio Os alierund. forestille og af Os ailern. appro-

berede Forordninger for Vort Land Island: den fiirste

ang. Disciplina domeslica eller Hustugt, den anden
om adskillige Ting udi Ægteskabs -Sager og imod Lds-

agtighed, som Vi ailern. ville, at skal for samtlige

Ober- og Underretter paa bemeldte Island og den fyr-

ste eengang hvert Aar læses og publiceres; og, som

Vi derhos ailern. have funden for godt, at begge For-

ordninger, til des bedre Forslaaelse af menige Mand,

udi det islandske Sprog skal oversættes og trykkes,

saa gives dig nu hermed ailern. lilkjende, at Vi, under

denne Dags Dato, have ladet Os elskelig Haldor Brynj-

olfssen, Biskop over Holum Stift, rescribere, ei alene

at besorge forberorle tvende ailern. Forordninger udi

det islandske Sprog oversatte og trykte, men endog

deraf, paa din Requisilion og Begjæring, med det for-

nodne Antal Exemplarier, for at lade pubhcere ved

samtlige verdslige Retter, at see dig forsynet. Derefter

du dig alierund. kan vide at rette, og herom alt, for-

saavidt dig er vedkommende, fornoden Anstalt at lade

gjore, samt udi bvrigt allerund. at indberette, at du

denne Vores allenh Befahng haver bekommeL Der-

med &c. Hirschholms Slot den 3. Junii 1746.

Reskript til General-Kirke-Inspection>s-Col- ^ juni.

legium, ang. nogle for Island givne Lovbud.

Hirschholm 3. Juni 1746. — Sieli. Tegn. LXXIV,

630*'— 631; Rubr, hos Fogtm. IV. 2, 748.

Christian den Sjette &c. V. S. G. T. Ved allerund.

Forestilling, af Dato 12. Martii sidstafv., have 1 atter til

Vores nærmere ailern. Godtfindende og Approbation ind-

sendt folgende 4 Udkaste tilForordninger ogReskripter paa
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1746. Vort Land Island, nemlig: 1) en Anordning om Disciplina

3. Juni. domestica, eller Hastugt; 2) en Anordning om Et og

Andet i Ægteskabssager; 3) at ingen Åager maa.drives

med Brændexiin og Tobak; og 4) ang. Drukkenskab at

forebygge; af hvilke I allerund. have indsiilt, om de

tvende forste maatte udi Tryk udgives, den tredie ud-

færdiges ved Reskripter til Biskopperne, Stiftamtmanden

eller Amtmanden paa bemeldte Island
j

og den fjerde

ligeledes ved Reskripter til begge Biskopper. Da, efter

at Yi disse af eder saaledes allerund. proponerede An-

ordninger og Reskripter have allern. nærmere igjennem-

gaact og igjennemlæst, saavel som af eders medfulgte

allerund. Forestilling ladet Os referere de bevægende

Aarsager, som har anlediget eder, til med ommeldte

Forslag at indkomme, saa give Yi nu eder herpaa allern.

tilkjende, at, efter at Yi ang. det tredie Udkast eller

Project, at ingen Aager maa drives med Brændeviin og

Tobak paa Island, have funden for godtj at det ved

Vores Rentekammer maatte forhores^ om derudi kunde

være Noget, som imod den det islandske Compagnie

allern. forundte Octroye kunde agtes stridigt, have Yi

nu ommeldte af eder projecterede Forordninger og

Reskripter efter eders allerund. Forestilling allern. "ap-

proberet, og til den Ende befalet, de tvende forstej

naar de her ere trykte, at skal paa det islandske Sprog

oversættes, trykkes og der paa Landet publiceres, nem^

lig den forste om Hustugt ved alle Ober- og Under-

retler, samt derforuden sammesteds eengang hvert

Aar at forkyndes, og den anden om Ægteskabssager

at skal læses af Prædikestolene, som I alt, saavel af

hosfolgende trykte Forordninger, som af vedlagte Gjen-

parter af Vores herom til Biskop Os elskelig Haldor

Br^iijolfsson, Provsten Finner Jonssen, som Biskoppens

Vices udi Skalholt Stift forestaaer, samt til Amtmanden,

Os elsk. Johan Christian Pingel, ergangne allern. Be-

falinger nærmere kunne erfare. Og betræffende de

tvende Anordninger, om Forbud imod Aager med Tobak
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og Brændeviin, samt imod Drukkenskab, da ere Bi- 1746.

skopperne tillige med Amtmanden angaaende den forste '^"^'^^p^^-'

O • J Ulli

Post efter eders Forslag, og Biskopperne om den anden

Post, allern. blevne rescriberede, af hvilke tvende Re-

skripter Vi eder til allenmderd. Efterretning ligeledes

rigtige Gopier herved ville have tilstillet. Befalendes &c.

Hirschholm den 3. Junii 1746.

Reskript til Directeuren og de Deputerede 3- Juni.

for Financerne, ang. Forbud mod Aager med Bræn-

devin og Tobak i Island. Hirschholm 3. Juni 1746.

— Siell. Tegn. LXXIV, 632; Fogtm. IV. 2, 747.

Ghrisliau den Sjette &c. Y. S. G. T. Efter at Vi

ved Vores Geheime-Conferentsraad, Geheimeraad i Vores

Conseil og Ober-Secreterer i Vores Danske Cancellie,

Os elskelig Johan Ludvig von Holstein, Ridder p. p.

have ladet indheirite eders allerund. Betænkende over

et til Os indkomne Project til et Forbud, ang. den util-

ladelig Handel og Aager, som drives med Tobak og

Brændeviin paa Vort Land Island, og Os af det derpaa

fra eder til bemeldte Vores Geheime-Conferentsraad

indkomne Svar er allerund. bleven refereret, at I ei

have funden Noget ^derimod at erindre: saa have Vi

nu under denne Dacs t)ato allern. rescriberet, saavel

Biskopperne som Amtmanden paa for'"' Island saaledes,

som I af hosfolgende Copie selv udforhgere kan see

og fornemme, og hvilken Vi eder til allerund. Efterret-

ning herved allern. ville have tilstillet. Befalendes &c. .

Hirschholms Slot den 3* Junii 1746.

Reskript til Biskoppen paa Holiim, Haldor 3. Juni.

. Brynjolfsson, ang. Contribution til den islandske

Bibels Trykning. Hirschholm 3. Juni 1746. —
Norske Tegn. XXX, 870^—72; Uddr. hos Fogtm. IV. 2, 748.

Christian den Sjette &c. V. B. T. Saasom Os elsk.

Vores Præses og Tilforordnede udi Gollegio de Gursu

//. B. 40

4
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1746. Evangelii promovendo Os allerund. have forestilf, at der

3- Juni. paa Vort Land Island skal findes Mangel paa Bibler,

saa at næppe Kirkerne og Præsteskabet dermed til

. uodtorftig Brug skal være forsynede, hvorfore bemeldte

Vores Missions CoUegii Tilforordnede haver resolveret

til at lade oplægge en ny islandsk Bibel -Edition in

Qvarto i Vores Vaisenbuses Officin for den billigste Priis ,

som skee kan, hvortil ogsaa de fornudne Anstalter ere

forfiiiede; men da dertil udfordres et anseehg Forlag,

saa have Vi, efter Vores Missions- Coliecii Os allerund.

gjorte Forslag, allcrn. funden for godt, at ligesom der

til de forlige islandske Biblers Oplag er skeel Tilskud

af Kirkerne paa Island, saa skal der ligeledes til dette

Oplag, for at stoppe Bekostningerne og facililere Prisen,

af Kirkerne Noget dertil betales, efter enhver Kirkes

Omstændigheder, saaledes, al de mesl formuende skal

contribuere dertil hver otte Mark, de middelmaadige

sex Mark og de ringeste tre Mark, alt i Groncr; ellers,
4

som der vel iblandt de slette Kald der paa Landet

findes endeel Proprietariers Kirker, som synes al være

fattige, men dog kan være af Formue i Henseende til

Kirkernes Intrader,, saa ville Vi allern., at deslige Pro-

prietarier i det dig allern. anbetroede Stift skal efter

din Billigsigelse være pligtige at belale sex Mark Croner

til dette Bibel-Oplag, hvilke forskrevne Penge du udi

Holum Slift haver al indcassere og levere til Landfog-

den Christian Drese, hvem Vi igjennem Vores Rente-

kammer allern. haVe ladet befale, disse Penge af dig

at -imodtage og samme i huns Regnskab tii Indtægt

fore, paa del at samme Penge her igjen, imod hans

derfor givne og til Vores Missions Collegium indsendte

Qvittering, af Vores Rentekammer lil Udbetaling til be-^

meldte Collegium i Vores Zahlkammer kan anvises.

Udi del Ovrige ville Vi allern., at liver Kirke i Holum

Stift, ligesom det skeede med den fcirstc Bibel, skal

kjcibe et Exemplar af Bibelen, hvilket Exemplar altid og

bestandig ved Kirken skal forblive, og hvormed Biskop-
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pen haver bestandig at holde et vaaget Oie, baade 1746.

selv oa ved Stii'tels- Provster. Derefter du die allerund. '^"T'T"^
.

.

^ 3. Juni.
haver at rette, og den fornodne Anstalt til denne Vores

allern. Befalings allerund. og hbrsommelige Efterlevelse

at gjore, og indberettes Os af dig, at du denne Vores

allern. Ordre haver bekommet. Befalendes &c. Skrevet

paa Hirschholms Slot den 3. Junii 1746 ^

Reskript til Geheimeraad ogDirecteur, samt 3. Juni.

de Deputerede for Financerne og Tilforordnede

i Kammer-Collegio, ang. Bibelens Udgivelse.

Hirschholm 3. Juni 1746. — siell. Tegn. LXXIV,

631^-632; Rubr. hos Fogtm. IV. 2, 748.

Christian den Sjette &c. V. S. G. T. Da Os elsk.

Vores Præses og Tilforordnede udi Gollegio de Gursu

Evangelii promovendo Os allerund. have fores tilt, at

der paa Vort Land Island skal findes Mangel paa Bibler,

saa at næppe Kirkerne og Præsteskabet dermed til

nodtSrftig Brug skal være forsynede, hvorudover en

ny islandsk Bibel-Edition in Qvarto i Vores Vaisenlmses

Bogtrykkene for den billigste Priis, som skee kan, skal

oplægges: saa have Vi, siden -dertil el anseelig Forlag

udfordres, allern. funden for godt, at, ligesom til de

forrige islandske Oplage er skeet, nu ligeledes til dette Op-

lag af Kirkerne paa Island noget skal betales, efter enhver

Kirkes Omstændigheder, saaledes, at de mest formuende

skal contribuere dertil hver otte Mark, de middelmaa-

dige sex. Mark og de ringeste tre Mark, hvilke forskrevne

Penge Vi under denne Dags Dato allern. have befalet

Os elskelig Haldor Brynjolfsen, Biskop over Holum Stift,
'

af samme Stift, og Finner Jonssen, Provst i Borgefjords

Herred og Sognepræst i Reicholt Præstekald, som for-

Ligelydende Reskript, mut. mut., er s. D. expederet lil

Provst Finnur Jonsson, Oflicialis i Shaiholt Stift, og be-

kjendtgjort i Synodalforsaiulingen for Skalholt Stift 1747.

Norske Tegn, XXX, 812.

40*
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n46. relter Biskops Vices i SkalhoU Stift, af dette Stift at

"^^*r^ indcassere og til Landfoi^den Chri&tian Drese at levere;
3. Juni

alisaa haver I at beordre bemeldte Landfoged Drcse, at

tage imod de af Biskop Brynjolfsen for Holum Stift og Prov-

sten Finner Jonsen for Skalholt Stift indsamlede Penge,

samme i hans Regnskab til Indtægt fore, da 1 dem her

igjenj imod hans derfor givne og til Vores Missions-

Collegium indsendende Qviltering til Udbetaling til be-

' meldte Gollegium i Vores Zahlkammer haver al anvise.

Derefter 1 eder aileriind. Jiaver at rotte. Befalendes &c.

Hirschholms Slot den 3. Junii 1746.

3. Juni. Reskript til Præsiden) og Tilforordnede udi

Collegio de Cursu Evangelii promovendo, ang.

Oplaget af en islandsk Bibel. Hirschholm 3.

Juni 1746. — Siell. Tegn. LXXIV, G30 ; Ruhr. hos Fogtm.

IV. 2, 748.

Christian den Sjette V. S. G. T. Eders aller-

Undei'd. Forestilling af Dato 7. Maji sidslafvigt have Vi

ladet Os referere
j
og deraf erfaret, at der paa Vort

Land Island haves saa stor Mangel paa danske Bibler,

at næppe Kirkerne og Præsteskabet dermed til nod-

ISrftig Brug ere forsynede: altsaa.have Vi, lil at faae
r

denne Mangel afhjulpen, allernaad. approberet eders

Os allerund. gjorte Forslag, om at oplægge en ny is-

landsk Bibel-Edition, og at af Kirkerne paa Island^ for

at stoppe de derpaa gaaende Omkostninger og facilitere

Prisen, Noget dertil maa betales; til hvilken Ende \'\

under denne Dags Dato hcroni aJlern. have ladet re-

scriberc baadc Biskoppen over Holuin Stift, Os elskelig

Haldor Brynjolfsen, saa og Provsten Finner Jonsson,

som nu forretter Biskops-Vices, saaledes som I af hos-

fblgende Gjenpart af samme Vores allern. Ordres om-

stændelig kunne erfare: hgesonl Vi og have ladet Vores

Rentekammer, efter hosfoiede Gopiers Udvisning, befale,

at Pengene^ som af Kirkerne til dette Bibel-Oplag der
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i Landet indkommer, her af Vores Zahlkammer til eder 1746.

skal betales. Hvilket Vi oder' til eders Efterretninc^^T^T^-
"i Juiii

hermed allern. ville have bekjendtcyort. Befalendes <&c.

Hirschholms Slot den 3. Junii 1716.

Forordning ang. undvigte Delinqnenter. Hirsch- ^ -^""**

holm 3. Juni 1746. — Denne Forordning er ikke

egentlig given for Island og ikke der publiceret, men er her op-

taget som criminelt Lovbud i Henhold til For. 24. Januar 1838.' -

Siell.Reg.59, 1003-1005; Original-Aftryk hos Hopffner
;
Qvart-

Forr. 1746, S. 109—112; Schou III, 634—636.
•

FoROUDNiNGj angaaende: hvor de skal tiltales og

straffes, som, efter begangne Mis^'erning derfra, hvor

Gjerningen er begaaet, ere undvigte, og antræffes eller

paagribes paa andre Steder, som henhore under anden

Jurisdiction, med videre, hvorledes derudinden skal

forholdes.

.Vi Christian den Sjette åc. G. A. V., at, saasom

der imellem adskillige Jurisdictioner udi Vort Kongerige

Danmark og Vores Hertugdomme Slesvig og Holsteen &c.,

naar en Misgjerning er begaaet, og Delinquenten fra

det Steds Jurisdietion, under hvilken Gjerningen skoet

er, og hvor Sagen henhorte, er undvigt, og den Skyl-

dige under en anden .Turisdiction er bleven antræffet

og paagreben, da skal være forefalden Tvistighed, hvad

heller den Skyldige der, hvor Misgjerningen begaaet er,

eller der, hvor Paagribelsen skeet er, ])or tiltales og

straffes; og Vi, paa det at den Skyldiges Fængsel ved

slige Tvistigheder ei skal forlænges, og Vores Under-

saatter med unyttige og storre Omkostninger, endskee

bor, bebyrdes, have funden for godt, herom under den

50. Maji sidstlcden allernaadigst at forordne, hvorledes

der udi Hertugdommet Slesvig og Vores udenfor Vort

Kongerige Danmark værende Lande derudinden forhol-

des skal, og udi Vores sammesteds derom udgivne

allern. Forordninger iblandt andet at befale, at, ifald

del skulde hænde sig. at der imellem nogen Vores Juris-
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1746. diction eller Ovrighed i Vort Hertugdom Slesvig, Vores

3. Juni. Andeel i Hertugdommet HolsteeHj Vort Herskab Piunen-

berg, Grevskab Rantzau og Staden Allona paiT den ene

Sidfe, og nogen Vores i Vort Kongerige Danmark be-

skikket Jurisdiction eller Ovriglied paa den anden Side

i lige Tilfælde Tvistighed skulde opkomme, der da i

Vores Kongerige Danmark og Hertugdomme samt paa-

grændsende Lande derudinden paa een og samme

Maade forholdes skal: saa have Vi, til alle og enhver

Vedkommende udi, Vort Kongerige Danmark af Os be-

skikkede Jurisdictioners og Ovrighedspersoners Eflerret-

^
ning, funden for godt, herom, foraden det, som Vores

Danske Lovs 1. Bogs 2. Gap. 24. Art. foreskriver, end-

videre at anordne, ligesom Vi og hermed allernaadigst

anordne, byde og befale: i) At, nnar nogen Delinquent

fra djL't Steds Værnelhing, hvor Misgjerningen begaael

er, og hvorunder folgehg dens Paatale efter Loven hen-

horer, er undvig!, og under aiiden'Jurisdiction antræffes

og paagribcs, da skal dog derom ved det Steds Ret

og Værnelhing, hvor Gjerningen skeet er, dommes, og

Straffen over den Skyldige fuldbyrdes. — 2) Naar den

Skyldige, enten efter foregaaende Stikbreve fra Ovrig-

heden paa det Sted, hvor Gjerningen er skoet, eller

cfler vedkommende Eftermaals-Mands eller og Anklagers

Ansogning, imder anden Jurisdiction paagribes, da skal

de paa Fangens Hæftelse, Underholdning og ellers

gjorle Bekostning, efter billig Opskrift, ved Fangens

Tilbagesendelse og Overlevering, erstattes. — 3) Men,

dersom Ovrigheden, efter Embeds Medfqr eller i An-

ledning af nogen Tredicmands Angivelse, eller og efter

Undersogning, formedelst foregaaende Rygte og derpaa

grundet tilstrækkelig Formodning, paagriber Nogen, da,
4

ifald den Paagrebne, som for Sagen er og tiltales- skal,

ei selv Middel haver til de gjorte Bekostninger at ud-

rede, haver den Jurisdiction, som Paagribelsen har

foranstaltet, de til den Tid anvendte Bekostninger selv

at staae, og det samme af andre (ivrigheder i shge
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Tilfældti at vente. — 4) Og som Misdæderens Oversen- 1746.

delse (il det Steds Værnetliing, hvor Gjerningen er 3. Juni.

begaaet, nodvendig maa og bor skee, saa skal del ei^"*^'

staae i den Jiirisdictions, hvor Gjei-ningen skeet er, fri

Valg, om samme Fangen vil paafordre, eller, naar den

oversendes, da den imodtage, men samme Jurisdiclion

skal dertil være pligtig og uomgængelig forbunden. —
o) Ved Fangens Overlevering lil det Sleds Ovrighed,

hvor Misgjerningen begaaet er, gives iklvun et Beviis

' for, at Fangen er overleveret, uden at udstede en or-

dentlig Revers, at bemeldte Ovrighed i forekommende

Tilfælde de paagrebne Misdædere ligeledes vil over-

levere. — 6) Skulde den Paagrebne befindes at have

under adskillige Jurisdictioner begaaet adskillige Mis-

gjerningerj saa jskal Fangen til det Steds Ovrighed
" overleveres og Her dommes, hvor den Gjerning be-

ganget er, sonv^haver givet Aarsag til Paagribelsen,

hvad heller samme Misgjerning fcirst eller sidst begaaet

er\ — 7) Men alfcriielfes Nogen og gribes paa fersk

Fod for nogen Misgerning paa det Sted, hvor den be-

gaaet er, da gaaes derom med Tiltale og Dom imod

Fangen ved samme Steds Ret, omendskjondt Misdæde-

ren og andensteds forhen nogen Misgjerning forovet

havde. Hvorefter alle og enhver Vedkommende, som

nosien Jurisdiction i Vort Kons;eriee Danmark allern.

anfortroet er, udi alle der forefaldende Delinquent-

Sager, naar den Paagrebne fra det Sted; hvor, Gjer-

ningen skeet er, til et andel her i Kongeriget Danmark,

eller nogensleds udi Hertugdommet Slesvig, Vores An-

deel af Hertugdommet HoLsteen, Vores Herskab Pinnen-

berg. Grevskabet Rantzau og Staden Altona hid ind i

Riget, eller og her af Kongeriget did ud niaatte have

undvisl, sis i alle Tilfælde, naar der imellem Jurisdictio-

nerne om Sagens Værnelhing og Paalale nogen Tvistighed

skulde opkomme, allerand. haver at rette og forholde.

') For. 21. Mai 1750 § 6.
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1746, Thi byde og befftlo Vi hermed Vores Grever, Stiftbe-^

^''^^^ faliiigsmænd, Friherrer, Amtmænd, Landsdommere, Præ-

sidenler, Borgemeslere og Raad, Fogder og alle Andre,

som denne Vores Forordning, under Vores Cancellie-

Seigl, tilskikket vorder, at de den paa behorige Steder,

til Alles Efterretning, strax lader læse og forkynde.

Givet paa Hirschhoims Slot den 3. Junii Anno 1746.

9. Juni. Over-iSecretair Grev Holsteins Skrivelse til

Rentekammeret ang. Beregningen af Biskop Haldor

Brynjolfssons Lon, Khavn 9. Juni 1746 \ —
Ober-Seoretererens Brevb. j74G, Wr. 138.

Efter at Hans Kongl. Maj* allerund. er bleven refe-

reret saavel den fra Biskoppen over Holum Slifl, Hal-

dor Brynjolfsen, indkommen Memorial, hvorved' han var

anholdende at det maatte determinere| hvormeget ham

kunde tilkomme af bemeldte Bispestols Indkomster, og

at samme ham maatte beregnes fra i 9. Januarii 1745,

da han var bleven udnævnt til Bispe-Embedet, som og

Deres Excellence og hoilærede Herrers udi ærede Skri-

velse under Maji næstafvigte mig herom communi-

cerede Betænkning, saa har jeg ei skullet undlade til

behagelig Eflerretning tjenstlig at tilmelde, at allcrhoist-

beni*' Hans Maj* ang. Biskoppens Ansogning har allern.

resolveret saaledes®: at han Bispestolens Indkomster

ci kunde nyde længere end fra hans Kaldsbrevs Dato,

som er den 18^" Martii sidstafvigt, men iovrigt, i Hen-

seende til de af ham forestille Omstændigheder, har

allern. skjamket ham her fra Cancelliet betalt i 00 Rigs-

daler. Jeg forbliver &c. Cancelliet i Kjobcnhavn den

9. Junii 1746«

') Rentek. Skriv. 18. Juni 1740.

^) Resolutionen er af 3. Juni 1746.

^) s. D. Over-Secretairens Skrivelse til Biskoppen, iivorved

denne Resolution eommuniceres (Brevb. Nr. 1303-
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Anordning om Stiftsprovster paa Island. Hirsch- 1746.

holm 10. Juni 1746. — Norske Reg. 35, 542^—545

;

P. Péturss. Hist. Eccl. Isl. S. 80-82; Fogtm. IV. 2, 750-753.

Islandsk Oversættelse, bekræftet af Hald6r Brynjéifsson, H6Ium

11. Oktbr. 1746: »Tilskipan um Stifts-Préfasta«
,

trykt paa

Hélum, 2 Blade i 4*°.

Vi Christian den Sjetle &c. G. A. V. Saasom Vores

nuværende Amtmand paa Vorl Land Jsland er (ilforne

tillagt Vores allerii. Befaling, al naar nogen Superinten-

dent i Skalholt eller IToluin Slifi, enten ved Doden,

eller i andre Maader, afgaaer, skal han, uden Ophold,

i Vores allerhoieste Navn constituere en habil Præste-

mand, Provst eller Præst, til Officialis eller Stiftsprovst

i det Slift, hvor Vacancen er, til at forestaae Biskops-

Embede, medens samme er ledig; saa ville Vi nu her-

med na^rmere allern. have foreskrevet og befalet, hvor-

ledes saadan Officialis eller Stiftsprovst sig udi denne

Funcliori, medens han samme forcslaaer, skal rette og

forholde.

1) En Officialis eller Stiftsprovst skal i Almindelighed

holde over vore Love, Forordninger, Anordninger og

Reskripter, gamle og nye, forsaavidl de Bispestolen og

hans Forretninger kan være vedkommende. — 2) Han

skal og vigilere for, al de Anstalter, som i Kirke-, Skole-

og Hospiialssager, item i Elcemosynariis og circa Bene-

ficia Regia allerede gjort ere, bliver ikke alene ntiie

iagttagne og efterlevede, men og til endnu storre Frem-

iarv og Fordoel for Kirken og Landet, især Stiftets Ind-

'^ySS^re, videre udforte og bragte i god Skik. — 3) 1

den Tid lian forretter Officialis- eller Slifisprovst- Em-

bede, skal han fornemmelig opholde sig paa Bispc-

gaarden, s^aa tidt hans eget Sogns og Herreds Omstæn-

digheder det -vil tillade, og naar han sig der opholder,

skal han nyde, uden Vederlag, af Bispestx>lens Oeco-

nomo Alt, hvis han for sig selv, en Skrivere og en

Tjenere til Skikkelighed behtjver, og hans Function til-

kommer, men fornemmelig: i) Skal han alletider være
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1746. tilstede paa Bispestolen naai^ Skolen forsi samler sig,

10. Juni. jivorvcd han i alle Mander holder sia. Vores allern.

"**^
Åilordninger bm de latinske Skoler paa Island af 3. Mai

1743 allerund. efieiTellig, saa og naat* Ésamen Dirait-^

lendorum skal holdes, og Skoledisciplenes Fremgang

og Tilviext i deres Oveise randsages. Del Ovrigc af

Inspectionen tillades hannem, i sin Fraværelse, at be-

troe Domkirkens Præst og Rectori Scholæ. — 5) Naar

Skoledisciplenes Examen i Skolen skal holdes, skal han

tage een. eller.i del hciieste to ad Gangen for sig, og

examincre dem in Stylo, Philologicis og Theologicis, for-

uden Andet, de i Skolen have li'acteret, og maa han

ei examinere alle af een Classe i Flæng, men meget

mere see derhen, om Disciplene kan gjore alle Spe-

cimina selv, uden Andres Hjelp, paa det han siden med

des bedre Vished og Underviisning med Rectorc kan

anvise Enhver sit Sæde i Skolen, efter dens Viden-

skab og .Forhold. — 6] Med Sludenteres i Almindelig-

hed, og især med Diaconorum og Ordinandoruni Exa-

mine, haver han at forholde sig efter Vores derom

allerede udgangne allern. Anordninger og Befalinger.

—

7) Naar Nogen, som (il Os selv allerund. vil supphcere,

eller indsende Memorialer lil Vores Collegier, tilstiller

ham deres Supliquer til Erklæring og Paategning, skal

han vel gjore det, men ingenlunde erkhære derpaa

anderledes, end som Lov og Forordninger lilholde, og

han selv agter al lilsvare. — 8) Naar nogen Plads i

Friskoler ledig vorder, enten ganske eller tildeels, skal

han ikke tage nogen der ind paa, uden efter indhentet

rigtig Beviis og ulvivlagtig Vidnesbyrd om dens Trang

og Duelighed, som om slig Plads anholder, hvilket

skrifdige Beviis han allelider skal være bered paa, og

villig lil al fremvise, naar Nogen det af ham forlanger,

— 9) SUftskisten bg dens Brevskaber skal haii tage i

Agt som sin Oiesleen, og Intet enten direete eller in-

dirccle lade komme bort deraf, under sil Embedes

Fortabelse, meget mere skal han af al Formue stræbe
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efter, at faae Slifteis Papirer forogede med saadanne 1746.

Efterretninger, som kan Være Stiftet og Publico til Nytte 10- Juni.
W ^^^^^^^m^ —^^^^^^

Og Efterkommerne til Oplysning. — 'lO) Det samme

haver lian ogsaa med Kirkens og Skolens Boger at

iagttage. — 11) Indkomsterne af de Gaarde, som ved

Testament eller Gave ere henlagde til fattige Studen-

tere, som studere i Danmark, elier fattige Præster,

Enker og Slige, skal han, efter Stifterens og Giverens

Intention, see tillagt de skikkeligste og mest trængende
11

Personer. — 12) Saa skal haif og have Tilsyn med, at

Skolen med sine Lærere og Disciple blive aldeles con-

serverede de Rettigheder, dem af Vore kongelige For-

fædre og af Os allern, given og tillagt er, og ingen-

lunde tilstede, at enten Oeconomus eller andre, Verds-

lige eller Geistlige, i Skolesager anderledes anordner,

end som Vores allern. Skoleanordning foreskriver og

befaler. — 13) Er den, som til Officialis vorder be-

skikket, Provst og haver et Provstie, skal han for sin

Person være befriet for, efter Loven, der at visitere,

saalænge han Offieialis- eller Stiftsprovsts -Embede for-

retler, dog skal han have Magt til, at beordre en af de

nærmeste Præster, han dertil dygtig eragter, til at vi-

sitere for sig i hans Herred een Sommer eller flere,*

imod billig Betalmg, som de kan forenes om, r-^

14) Med den ordinaire Bispevisitals har Officialis Intet

at bestille, med mindre Bispestolen skulde blive over

2! Aar vacanl, og Visilatsen være hoist forn(iden. —
15) Men derijnod skal han forrette alle Gonsistorialia,

ligesom Biskoppen, efter Lovens, Ordinanlsens og andre

kongelige Befalingers Tilhold, saa haver han og at be-

skikke en af de ved Consistorium værende uinteres-
L

serie og beqvemmeste Pr*TSter ellei' Skolebetjentcre til

at f(5re Protokollen i Consislorialretten; men hvis Præ-

ster, til Consistorialrcllen at bivaane, er didkaklet, skal

han ikke være pligtig at give ent'en Kost eller Tærina,

uden han godvilligen vil give dem Noget. — 16) Offi-

cialis eller Stiftsprovst, saalænge han samme Embede
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1746. foresUiaer, skal, ligesom Biskoppen, heskikke Provster

i de Åf^anenes Sled, forroUe Præsievielser, kalde Skole-
10. Juni.

CD.) 7

beljentcre og Degne, samt examniere dem, — 17) Fin-

der Nogen lovlig Aarsag at besværge sig over Officialis

Omgang i Episcopalibus, da skal det andrages, ligesom

naar Biskop er, for Os Selv, men i andre Ting skal

han belanges for Underretterne efter Loven. —
- 18) Er

Officialis gift, og vil forblive 6 Uger eller længere paa

Bispestolen, skal ham ikke na>gtes de Beqvemmeligheder

for sig og Familie, som Bispestolen formaaer, dog skal

han i saa Fald fornbie Oeconomum for hvis han mere

end for sig, en Skrivere og en. Tjenere, behbver og

forlanger. — 19) Officialis skal bevises den samme

Respekt, Ære, Lydighed og Foielighed, som Superinten-

denten selv, medens han er Stiftsprovst og med Nid-

kjærhed samme Erabede forretter. Hvorefter Alle og

Enhver vedkommende saaledes, som forskrevet staaer,

sig allerund. liave at reltc og forholde, ei gj'orendes

imod denne Vores allern. Anordning Hinder eller Forfang

i nogen Maade. Under Vor Hyldest og Nnade. Givet

paa Hirschholms Slot den 10. .Junii I7i6.

10, Juni. Reglement for de tvende latinske Skoler udi

Skalholt og Holum paa Island. Hiivschholm 10.

.

Juni 1746. — Norske Reg. 35, 545^-549; P. Péturss. Hist.

Eccl. Isi. S. 76-79. Uddr. hos Fogtm. IV. 2, 749—750. -
Islandsk Oversættelse, bekræftet af Biskop Haldér Brynjolfsson,

Hélum 11. Oktbr. 1746: "Reglement fyrir baba Latfnu-sk61amt

a l'slandiw, 2 Blade i 4^".

Vi Christian den Sjette &c. G. A. V., at, som Vi udi

Vores forhen under den 3. Maji 1 743 udgivne allern. Anjord-

ninger om de latinske Skoler paa Island, især i dens

46. Articul, have til nærmere allern. Foranstaltning ud- .

sat, hvorledes med Skole-Beljenteres og Skolc-Borns

nødvendige Værelser og Underholdningsmaade, med

videre, hereflor skal forholdes: saa ville Vi nu derom

saaledes hermed allern. have anordnet og fastsat.
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1. Om Spisning. — Om Sondagen: Om Morgc- 1746.

non, f(3rcnd Disciplene gaae i Kirken, skal dem gives 10. Juai.

til Frokost Fisk og Smor; lil Middag, fyrste Ret: Fisk

og Smor, anden Ret: Kjodsiippe, elier, naar den ikke

kan haves, Erter og Kjod. Til Aften: 1 ) Fisk og Smor,

2) Byggryns-Vandgrod med Smor eller Melk. — Om
Mandaqen: Middag: 1 ) Fisk og Smor, 2)Meelgr(jd med

Melk, Aften: \) Fisk og Smor, 2) Skeer, saa og Melk, ,

kait.— QmTnåagm: Middag: \] Fisk og Smor, Er-

ter med Kjod. Aften: 1) Fisk og Smor, 2) Sunde-

maver, kolde. — Om Onsdagen: Middag: 1) Fisk og

Smor, 2) Suppe med Kjod. Aften: 1) Fisk og Smor,

2) Klipfisk, varme. — Om Torsdagen: Middag, som Tis-

dag Middag. Aften: 1) Fisk og Smor, 2) P(5lser, kolde

eller varme, som Leiligheden kan være til. — Om Fre-

dagen: Middag: 1) Fisk og Smor, 2) Meelgrod, eller,

saafremt den kan haves
,
Boghvede - Velling. Aften:

i) Fisk og Sm6r, 2) Nakkekuler eller Plokkelisk.'— Om
Loverdagen: Middag: 1)Fisk og Smor, 2) varme Polser.

Aften: 1) Fisk og Smor, 2) Skeer med Melk. — Des-

foruden gives til hver Maallid en Portion Briid, enten

Kager eller Skibsbrod, lil Enhver, saa og Valle, san

meget som til Disciplene daglig behcives. Desligeste

gives og fri Lys i Skolen for de Benelicerede og for

Lærerne; — og skal ellers Lærere og Disciple om
Hoslen i Slagtetiden, elier mod Jul, være fornoiet med
det, som somme Tid af Polser, Kallun, Lammehoveder
og Smaamad dennem bliver foresat, naar det forsvar-

hgen er tillavet* — I den Tid ingen Skole holdes, skal

Lærerne paa samme Maade nyde forsvarlig Kost, saa-

læuge dc paa Bispestolen forblive, og desforuden efter-

gammel Skik hver for sig een Potte Melk om Morgenen

og een om Aftenen;

II- .Om Klæder ^ — Enhver af' Almisse-Disciplene

skal aarligen gratis gives: 1) en Triiie til 40 Fiske; 2)

') Reskr. 25. April 1749.
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1746. et Par Underbuxer til 2lO Fiske; 3) 2 Par Stroniper,

10. Juni. Parret til 8 Fiske; 4) en Skjorte til 28 Fiske; 5) Læder

til Skoe, saalænge do cre i Skolen. — Hvad de ellers

maatte behove af Gangklæder^ have de selv at forskaffe

sig, og skal de onigaaes reenlig og forsvarlig, især

med dem, som dennem gives; bedærver Nogen dem
h

modtvillig, skal saadan en, efter skede Advarsel og for-

gjæves gjorte Paamindelser, af Skolen udstodes, som

den, der foragter Vores kongelige Naade. — Samme
Klæder, saavel som og deres ogne, de selv medbringe,

skal, som sædvanlig, holdes vedlige, og lappes af en af

Biskoppen dertil skikket Person, som og skal sorge for

Disciplenes Reenlighed og Vaske. — Lærernes Klæder

holdes vedhge af samme Person, som og vasker for

dem. — Enhver Seng, som Disciplene ligge i, skal være

forsynet med folgende Sengklæder: Een Vadmels-Under-

dyne af HBc; een Vadmelsdyne med Fjærc; een Vad*

mels Hoveddync med Hcie ; een Bolster Hovedpude

med Fjære og hgeledes een for den, som Hgger ved

Fodderne. Et Par Lagener af Vadmel. Et Dækken.

Desligeste leveres et Haandklæde i hvert Kammer.

Til en Sygeseng skal gives lige saadanne og saa mange

Stykker, som dertil maatte behcives. — Til Rectoris og

Gonrectoris Seng skal gives for Enhver; 2 Fjæredyner;

2! lloveddyner med Fjære; \ Hoved-Pude med Lærreds-

Overtræk; 2 Par Lagener af Vadmel; I Dækken; \

Haandklæde; \ Bækken.

HL Om Skolehuse og Væuelseii. De til Skolehold

Ibrnodne Huse, som af vedkommende Biskop skal hol-

des vedlige og i forsvarlig Stand, og gives Lærerne og

de Lærende aldeles fri, skal være folgende: 1) En

Læsestue eller Skole, inddeelt i tvende Glasser, "hver

Glasse forsynet med beklædde Vægge og fornodnc Bænke

og Borde for Disciplene. Mellem Bænkene skal være

en Gang, hvor Lærerne kan gaae i; Taget indentil være

saa tæt m^d Bræder forsynet, at det kan holde Vand,

og Gulvel saa forsvarlig lagt, at Fugtighed og Vædske,
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saa meget muligt, kan holdes iilhage; saa skal og Vin- 1746.

duerne være af Glar. — 2) En SovestuCj som skal være 10. Juni.
.

slrax ved Skolen, og saa stor, at saavel Beneficiali som

Andre derudi lilJDorligen kan runmies; saiiit desuden

Sengesteder og forni)dne Skvine havé Sted. Senge-

stederne skal være afdelte med et Skillerum af Bræder

med euDor for, som kan lukkes indentil med en Haspe

eller Krog, paa det, at naar en Discipel vil skrive, læse

eller meditere noget Godt for sig selv, han kan være

der inden lukkede DOrre; dog skal han dertil altid fbrst

liave Tilladelse af sin Lærere, og gjcire liam Rede for

det, han der har foretaget sig; men gj5r Jian det uden

Tilladelse, eller det bliver aabenharj at han har fore-

taget der noget Usommeligt, skal han strafl'es efter For-

seelsens BeskalFenhed. Væggene i Sovestuen skal, saa-

vidt Sengestederne gaae. være panelede, og der paa

være en Hylde til Boger, men Vinduer skal være efter

vedtagen Skik. Ellers skal baade Skolehuset og Sove-

stuen holdes vene af Disciplene for Snee og Vand, at

de ingen Skade deraf tage, og skal det være Disciplene

under hoi Straf forbuden,- ikke at roge Tobak i dem,

paa det itvke. ved Nogens Skjcidesloshed Skade skulde

foraarsages. — 3) Lærernes Stuer, een for enhver, skal

være ovenover Skolen eller Sovestuen, og panelede op

og ned, samt forsynet hver med Bord, Bænk og en

opred Seng til Tarvelighed og Fornodcnhed; saa skal

og saadanne Stuer være forsvncde med Glar-Vinduer. —
4) En Spisestue. Samme skal være saa stor, at hver

Glasse kan have sit Bord at spise ved og Bænke at

sidde paa. Til hvert Bord skal hver ottendes Dag gives

et reent Bordklædc til daglig Brug, saa og Tin- eller

Trætallcrkenor, Skeer, Di'ikkekar, alle rene og skikke-^

lige."— 1 samme Stue skal, medens Lærerne og Disci-

plene spise, Ingen indlades, uden de Folk, som der

egentlig heuhore, og frembære Spisen, at ingen Uorden

ellers skulde foraarsages. — 5) En Sygestue for de Di-

sciple, som blive syge, at de deri kunde have tilb(3rlig
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'1746. Opvarlning, saa længe de ere syge, og ei kau ligge i

10- Juni. een Seng med deres Sovekammerat. Alle disse for-

"^^^""^^^
benævnte Stuer og Værelser skal ethvert Steds Biskop

være pligtig, saaledes som befalet er, at indrette,

dermed slrax at gjore Begyndelse, samt, det snareste

mueligt er, at sætte dem i fuldkommen Stand; og, at

saadant desto lettere og beqvemmcre skee kan, ville Yi I

hermed allern. have tilladt, at hver Biskop maa af den
:

Capital, der ved hver Bispestol slaaer i Behold, og til

det hiventarium er henhdrendOj tage, som et Forskud^

et Hundrede RdL, til desto snarere at komme af Sted

med Arbeidet^ og faae Værelserne uden Ophold sat i

Stand, hvormed strax skal gjores Begyndelse, hvilket

Forskud Biskoppen, eller hans Arvinger, efterhaanden

igjen skal betale tillnventarium, saa at den fulde Summa
kan være erlagt inden i O Aars Forlob

;
og, om nuværende

Biskop inden den Tid skulde være afgangen, skal hans

Arvinger og Successor betale saa meget, som Enhver ^

efter Aarene deraf kan tilkomme at erlægge: og paa

det at alt Forestaaende noie og tilbbrligen allerund. kan

vorde efterkommet , skal saavel Vores Amtmand som

vedkommende Laugmand dermed have Indseende, og

aarligen derom inquircre^ samt Regnskab begjære. Saa

skal og Lærerne ved de tvende latinske Skoler, naar
\

det ikke i alle Poster bliver fuldbyrdet, forst gjore skriftlig

Forestilling derom hos Biskoppen, paa det derpaa strax

kunde raades Bodj og, saafrémt det ikke skeer, skulle

de angive det for Anitmandenj hvis de ikke selv ville

staae til Ansvar, naar de herudi findes forscjmmehge og

see igennem Fingre* Hvorefter de Vedkommende, saa

ledes som forskrevet staaer, sig allerund. have at rette

og forholde, ei gjorendes herudinden Hinder eller Forfang

i nogen Maade, under Vor Hyldest og Naade. Givet <Src.

Hirschholm's Slot den 10. Junii 'I746v
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Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- 1746.

sen, ang. Skole-Reglementet og; Anordning om kTjuI^

Stiftsprovster. Hirsdiliolm 10. Juni 1746. —
Norske Tegn. XXX, 874^-875; Rubr. hos Fogtm. IV. 2, 753.

Christian den Sjette <&c. V. G. T. Saasoni Vi,

efter Vores Gen. K. Insp. GoIIegii Os allerund. gjorte

Forslag, allern. have funden for godt, at lade forfalle

og expedere, saavel et Reglement for de tvende latinske

Skoler udi Iloluni og Skalholls Stifter paa Vort Land

Jsland, som og en Anordning, betræffende hvorledes

Superinlendenls-Embedet der i Landet, ved forefaldende

Vacance, af en Officiali eller Stiftsprovst skal forrettes,

hvilket Reglement og Anordning in Originali Vi under

denne Dags Dato have tilsendt Os elskelig Haldor

Brynjolfsen, Biskop over Ilolum Stift, for samme i det

islandske Sprog al lade Iranslalere, og derefter i Ilolum

Bogtrykkene deraf at lade trykke saa mange Exem-

plarier, at de Geistlige i Ilolum og Skalholts Stifter,

saa vidt de nogen af dem kan vedkomme, saa vel som

Amtmanden, Os elskelig Johan Christian Pingel, i Hen-

seende til den Inspection ham eller nogen anden af de

verdslige Retjente paaliggcr, dermed til fornoilen Efter-

retning og allerund. Efterlevelse kan vorde forsynet, saa

tilskikke Vi dig herhos til din Efterretning rigtige Go-

pler af forbemeldle Reglement og Anordning, hvis Ind-

hold du selv, deraf nærmere kan fornemme, og hvor-

efter du dig allerund. kan vide at rette. Befalendes åc,

iTirsehholms Slot den 10. Junii 1746,

/ Reskript til Amtmand Pingel, ang. Publica- lo. juni

tion af Skole-Reglementet og Anordningen om
StiftsproviSter. Hirschholm 10. Juni 1746. —
Norslie Tegn. XXX, 875; Rubr. hos Fogtm. IV. 2, 753.

Christian den Sjette &c. V. N. T. Da Vi, efter

Vores General K. Insp. Collegii Os allerund. gjorte For-

slag, allern. have funden for godt at lade forfatte og

tf

1
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1746. expedere saavel et Reglemenl for de tvende latinske

TT^T"^ Skoler udi Holuin os Skalholt Stifter paa Vort Land
10. Juni. ^ *

Island, som og en Anordning, belræfFende, hvorledes

Superintendents-Embedet der i Landet, ved forefaldende

Vacance, af en 0/ficiaIi eller Stiftsprovst skal forrettes,

hvilket Reglement og Anordning in Originali Vi under

denne Dags Dato have tilsendt Os eiskel. Haldor Brynj-

olfsen. Biskop over Holum Stift, for samme i det islandske

Sprog at lade translatere, og derefter i Holum Bog-

trykkene deraf at lade trykke saa mange Exemplarier,

at de Geisllige i Holum og Skalholts Stifter, saavidt de

nogen af dem kan vedkomme, soavcl som og du der-

med til fornciden Efterretning og allerund. Efterlevelse

kan vorde Ibrsynet; saa tilskikke Vi dig herhos rigtige

Copier af forbemeldte Reglement og Anordning, hvoraf

du nærmere kan erfare, hvad dig eller andre Vore

verdslige Betjente derudi er bleven paalagt al efter-

komme, og haver du af Biskop Brynjolfsen at begjere

saa mange i det islandske Sprog trykte Exemplarier af

ovenmeldte Reglement og Anordning, som du behover

til at bekjendtgjore de verdslige Beljente, som det kan

vedkomme. Derefter du dig allerund. haver at rette, og

derom del Fornodne al foranstalle, saa vidt dig kan

vodkomme, samt Os ellers at indberette, at du denne

Vores allern; Ordre liaver bekommet. Befalendes &c.

Hirschholm Slot den 10, Junii 1746.

JO. Juni. Reskript til Provst Finn Jonsson, Officialis .

i Skalholt Stift, ang. Skole -Reglementet og An-

ordningen om Stiftsprovster. Hirschholm Slot

den 10. Juni 1746. — Norslæ Tegn. XXX, 87G-877;

Rubr. hos Foglm. IV. 2, 753.

Christian den Sjette &c. Da Vores Gen* K. Insp,

Collegium Os allerund. have l'orestilt, at det er ibr-

niidon, ei alene at der blev gjort et Reglement l'or de

tvende latinske Skoler i Skalholt og Holum . Stifter paa
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Vorl Land Island, og livorefter Vore Supei-inlendenler 1746.

sammesteds, i Henseende lil Oeconomien, saavel for ^^TTTT^
' ' lU. Juni.

Lærere som Disciple, der nyder Vores Beneficium,

ang. Kostj Klæder og Huse, kunde vide sig allerund.

al rette, men endog at det blev fasisat, hvorledes det

skal forholdes, naar nogen Superinlendent i Skalholt

eller paa Holum enten ved Ddden eller paa andre '

Maader afgaaer : saa have Vi, efter Vores Gen. K. Insp.

Collegii Os allerund. gjorte Forslag, ladet forfatte og

expedere saavel et Reglement for de tvende latinske

Skolers Lærere og Disciple, som og en Anordning, be-

træffende hvorledes Superintendents-Embedet der i Lan-

det ved forefaldende Vacance af en OfTiciali eller Stifis-

provst skal forrettes, af hvilke begge dig herhos rigtige

Gopier bliver tilsendt; men som Vi ikke have oragtet

fornoden^ at lade dette Reglement og Anordning hei'

trykke, siden de alene concernerer Skolerne og Bispesto-

lenes Vacance der paa Landet; saa have Vi under denne

Dags Dato tilskikket Os elskelig Haldor Brynjolfsen &c.

forskrevne Reglement og Anordning in Original!, under

Vores kongelige Haand og Seigl, og derhos allern. be-

falet hannom, begge udi det islandske Sprog at lade

translalere, og derefter i Bogtrykkeriet paa llolum deraf

at lade trykke saa mange Exemplarier, at de Geistlige

baade i Skalholt og Holum Stifter, saa vidt de Nogen

af dem kan vedkomme, lil fornciden Efterretning og

allerund. Efterlevelse dermed kan vorde forsynet, hvor-

fore du haver af Biskop Brynjolfsen at begjere saa mange ^

i det islandske Sprog trykte Exemplarier af ovenbe-

meldte Reglement og Anordning, som du bohover, lil

at bekjendtgjore dem af Geistligheden, som det kan

vedkomme. Derefter du dig allerund. haver al rette,

og herom den behdvende Anstalt at gjore. Befalendes &c.

Hirschholms Slot den 10. Junii 1746. ,

Reskript til Biskop Haldor Bryiijolfsson paa lo. juni.

Holunij ang. Oversættelse og Publication af Skole-

1
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H

1746. Reglementet og Anordning om Stiftsprovster.

Hirschliolm den 10. Juni 1746. — Norske Tegn.

XXX, 877^—878; Rubr. hos Fogtiii. IV. 2, 753.

Christian den Sjetlo &c. V. B. T. Da Vores Gen.

K. Insp. Gollegium Os allerund. have foresliil. aL det er

forncident, ci alene at der blev gjort et Reglement for

de tvende latinske Skoler udi Skalholt og Holuin paa
*

Vort Land Island, og hvorefter Vore Superintendenter

sammesteds, i Henseende til Oeconomien, saavel for

Lærere som Disciple, der nyde Vores Beneficium, an-

gaaende Kost, Klæder og Huse, kunde vide sig aller-

underd. at rette, men endog, at det blev fastsat, hvor-

ledes det skal forholdes, naar nogen Superintendent i

Skalholi eller paa Ilolum enten ved Doden eller paa

andre Maader afgaaer: saa have Vi, efter Vores Gen.

K. Insp. Gollegii Os allcrund. gjorte Forslag, ladet for-

fatte og cxpcdere saavel hosfdigende Reglement, ang.

de tvende latinske Skolers Lærere og Disciple, som og

en Anordning betræft'ende hvorledes Superintendent-

Embedet der i Landet ved forefaldende Vacance af en

OtTiciali eller Stiftsprovst skal forretles, hvilke Vi dig

begge herhos in Originali under Vores kongel. Haand

og Signet tilsende: men som Vi ikke haver eragtet det

forneden, at lade dette Regiemente og Anordning her

trykke, siden de alene concernerer Skolerne og Bispe-

stolenes Vacance der paa Landet: saa er hermed Vores

allern. Villie og Befaling, at du besorger, at de begge

udi det islandsko Sprog paa det tydeligste og med al

Accuratesse blive translaterede, hvorefter du haver at

lade udi llolum Bogtrykkene trykke saa mange Exem-

plarier af forskrevne Regiemente og Anordning, at

de Geistlige i det dig allern. anbelroede Holum Stift,

saa og i Skalholt Stift, saa vidt de Nogen af dem kan

vedkomme, saavel Som Amtmanden, Os eiskel. Johan

Christian Pingel, i Henseende til den Inspeclion ham

eller nogen anden af de verdshge 'Betjente paaligger,



Reskb. ang. Skole-Reglement m. V. 645

dermed lil fornoden Eflerrelning og allerund. Efter- 1746.

levelse kan vorde forsynet, til livilken Ende Vi allern.
^^"'TunP"

'

have befalet Provst Finner Jonsen og Amtmand Pingel

af dig al forlange saa mange trykte Exemplarier af for-

bemeldte Reglemcnte og Anordning, som de i saa Fald

maalte behove. Derefter du dig allerund. haver at

rette og herom den forncidne Anstalt at lade gj5re.

Befalendes &c. Hirschholms Slot den 10. Junii 1746.

Reskript til General-Kirke-Jnspections-Col- lo. Juni.

legiutn, ang. Bispestolenes og Skolernes Besty-

relse. Hirschholm 10. Juni 1746. — Siell. Tegn. . ,

LXXIV, 644; Rubr. hos Fogtm. IV. 2, 753.

Christian den Sjette &c. V. S. G. T. Af eders til

Os under den 27. Maji sidsti. indgivne allerund. Fore-

stilling have Vi fornummcn, at det for nærværende Tid

er ganske ugjcirlig, at faae de latinske Skolers Indkom-

ster separerede fra Bispestolen paa Vort Land Island,

og en anden, end Biskoppen selv, til Forstander be-

skikket, deels fordi, naar en a partc Oeconomus skulde

beskikkes, samme maatte aflægges i det mindste med
. 60 Rd. aarlig Lon, foruden Huus, Mad, Seng og anden

Fornodenhed, hvilket vilde falde alt for kostbar og

vanskelig for Biskoppen, som, naar han ei til Skikke-
^

lighed havde at leve af, men i nogen kjendelig Maade

skulde lide Nod, vilde blive en foragtet Mand der i

Landet; deels og, fordi af saadan Separation vilde

flyde daglig Klammer og Vidlloftighed , saasom baade

Gaard og Jord, Mci- Avling bg Græsgang, samt Torv-

eller Rise-Skjær, ere saa meleret med Skolen og Bispe-

stolen, at de uden den enes Skade ci kan skilles fra

hverandre; hvorfore I, lil saadan Yidiloftighed al fore-

komme, og at faae Sagen sat paa en bedre Fod, have

indsendt et Udkast til et Reglement for do latinske

Skoler i Skalholt og Holum , som og den Provst eller

Præst, som efter en Biskops Afgang bliver åf Amtman-
den beskikket til at forestaae Biskops-Embedet, og saa-
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1746. længe Vacancen varer, kaldes Stiftsprovst eller Officia-

^

"^^^T^ lis, ei til Dato har haft no^et for sie, hvorefter han sia
10- Juni.

o KJ

i samme sin Forretning kunde rette og forholde, have

1 og hgeledes indsendt en LMkast til en Anordning iar

saadanne Stiftsprovster til Vores nærmere allern. Ap-

probation. Da, som Vi saavel forhemeldte Reglemenfe

for de latinske Skoler i Ilolum og Skalholt. som og

Anordningen for Stiftsprovsterne , efter eders allerund.

Forslag, allern. have approberet, det I af hosfolgende

Gjeuparter af samme selv nærmere kan see og for-

nemme, saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi.

under denne Dags Dato, have tilsendt Os elskelig Hal-

dor Brynjolfsen, Biskop over Holuni Stift, forbem*" Reg-

lement og Anordning in Originali, for samme udi det

islandske Sprog at lade translatere, og derefter i Ho-

luni Bogtrykkene deraf at lade trykke saa mange

Exemplarier, at de Geistlige i llolum og Skalholts Stif-

ter, saavidt de nogen af dem kan vedkomme, saavel

som Amtmanden paa Ishmd, Os elsk. Johan Christian

Pingel, i Henseende til den Inspection ham eller nogen

anden af de verdslige Betjente paahgger, dermed, til

fornoden Efterretning og allerund. Efterlevelse, kan

vorde forsynede, til hvilken Ende Vi og allern. have

befalet Provst Finner Jonssen og Amtmand Pingel af

Biskop Brynjolfsen at forlange saa mange trykte Exem-

plarier af forbem** Reglement og Anordning, som de i

saa Fald maatte behove, det 1 af hosfolgende Gopler

af de til Biskop Brynjolfsen, Amtmand Pingel og Provst

Finner Jonssen
,

ergangne Reskripter omstændeligere

kan erfare; og have Vi ellers af forskrevne Reglement

og Anordning tilsendt Os elskcl. Henrik Ocksen de.

rigtige Copier til hans Efterretning. Derefter i eder^

allerund, haver at rette. Befalendes åc. Hirschholms

Slot den 10. Junii 1746.

17. Juni. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock-

sen, ang, Aabod paa Præstegaarden Stad i Sug-
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andafjord. Hirschholm 17. Juni 1746. — 1746.

Norske Tegn. XXX, 889^-890. .
ri^uni.

Gbrislian den Sjette &c. V. G. T. Saasorii Berg-

svend riaflidasen, Sognepræst til Stad Kald i Sugande-

fjord i Isefjords Syssel og SkalhoUs Stift paa Vort Land

Island, for Os allerund. haver andraget, at ved Enibc-

deis Tiltrædelse befandtes Præslegaarden tilligemed

Kirken ved samme Kald saa aldeles slet og forfalden,

at Herredsprovsten gjorde en stor Aabod derpaa, beld-

bende sig til 90 Rigsdaler Landore, hvilken ham, til

Kirkens og Præstegaardens Istandsættelse, ved Provsten

lilkjendte Reparation, han ei veed Udveie til at faae

indkrævet, da Ovrigheden, efter Amtmandens Foran-,

slaltning, har maattet erfare og bevidne, at der var

intet at vente eller hente til hans Regres, enten hos

hans næste Formand i Embedet eller den Præste-Enke

og Bcirn, hos hvem ban igjen skulde soge sin Regres,

derfore bemeldte Bergsvend Hailidasen allerund. haver

været begjærendes, at han og fattige Arvinger, efter

shg Beskaffenhed, maatte være frie for at svare til be-

r5rte Aabod, som han burde have haft paa Præste-

gaarden og Kirken af sin Formand, men, hvoraf ham
alene er belalt 15 Rd. 5 Mk., og ei videre paa nogen

Maade er at bekomme; thi give Vi dig derpaa allern.

tilkjende, at, som det af den af Os elskelig Ludvig
^

Harboe, forrige General-Kirke- Visilalor paa bemeldte

Island, nu Biskop over Thrundlijems Stift, paa for-

skrevne Ansøgning meddelte allerund. Vedtegning for-

nemmes, baade at Supplicantens Andragende forholder

sig saaledes i Sandhed, at han ikke kan vente sig Er-

statning for ommeldte Aabod hos sin Formand, saa og

at han selv er i trængende Omstændigheder; saa ville

Vi herved allern. have dispenseret og bevilget, at for""

Præst Bergsvend HaOidasen maa være befriet for at

være ansvadig til videre eller mere, end som han af

sin Formand i Kaldet eller i andre Maader selv til Aa-
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1746. bod haver bekommet. Derefter du dig allerund. kan

^'i^^'^^J^''
vide at rette, saa og Vedkommende sligt til allerund. Ef-

terretning at lade bekjendtgjore. Befalendes &c. Hirsch-

holm den 17. Junii 1746.

18. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Pingel,

ang. Beregning af Biskoppen paa Hohms Lon.

Khavn 18. Juni 1746. — nentek. isi. og Færo. Co-

pieb. 2007, Litr. I, Nr. 517.

Herr Geheime-Conferentsraad von Holstein haver

udi Skrivelse af 9'*" hujus communiceret os, at Hans

Maj* allern. haver resolveret, at den til Hoiums Bispe-

domme beskikkede Biskop Haldor Brynjolfsen ikke kan^

nyde bemeldte Bisped<3mmes Indkomster længere end

fra hans Kaldsbrevs Dato, som er den IS'** Martii inde-

værende Aar 1716; og, som Indkomsterne af Bispe-

dommet til berorte Tid for Hans Maj*' Begning skal

oppebæres, ville vi Herr Amtmand samme herved liave

communiceret, til den Ende, at Sysselmanden Schule

Magnussen, som til disse Indkomsters OppebOrsel er

constitueret, derom den fornodne Ordre kande vorde til-

lagt. Vi forblive &c. \ Rentekammeret den 18. Junii 1746.

i Juli. Instruction for Superintendenterne i Island.

Rosenborg 1. Juli 1746 — Canc. Instructions-Bog

Nr. 3 (1730—1804), IGA*"—178. Uddrag publiceret paa Al-

thinget 1747 og trykt i samme Aars Althingsb. [JNr. xiv, §§

12, 16--18, 32, 33, 46 og 63], samt 1749 [Altbingsb. 1749,

' Nr. XXIV, hvor § 52 er aftryktb Nogle Artikler ligeledes

publicerede i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1747.

iNSTiiucTioN, hvorefter Vi Christian den Sjelle &c.

allern. ville, at Vores nuværende og tilkommende Su-

s. D. Communication heraf til Landfoged Dresc, Copieb.

ib. Nr. 518.

^) Instructionen er sendt til Biskopperne i Island ved Kong

Frederik den Femtes Reskripter 14. April 1747, med Be-

faling: «at saaveJ du, som efterkommende Biskopper udi
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periniendenler i Skalholt og Holum Stifter paa Vort 1746.

Land Island sig allerund. skal rette og forholde: 1. Juli
I K

1) Vore Superintendenter i Skalholt og Holum,

som Vi nu dertil allern. have beskikket, eller herefter

beskikkendes vorder, skal i Almindelighed, saavidt

Landets Beskaffenhed dét vi! tillade, rette sig efter de

Love, kongelige Forordninger, Reskripter og Anordniu-

ger, som i geistlige Sager for Island allerede udgiven

er eller herefter udgivet vorder. — 2) Men isærdeles-

hed skal de i det hele dennem anbetroede Stift lære

og prædike Guds hellige Ord, og derhos have Til-

ladelse at forrette Sacra, hvor og naar Nogen det af

denneni forlanger, dog at vedkommende Præst intet
V

derved i sine Indkomster afgaaer. — 3) De. bor med

slorste Omhyggelighed see derhen, at alle deres In-

spection anbetroede Præster lære Guds Ord reent og

klart, og paa det de derom saa meget bedre kunde

vorde forsikkrel, skal de paa deres Visitationer lade

dem prædike for sig, de enfoldigste over Evangelium,

men dem. som have bedre Kundskab, over el andet

bibelsk Sprog. — 4) Naar nogen Præst skulde findes

saa vankundig, at han kunde selv ei fremfore noget

opbyggeligt paa Prædikestolen, skal Biskoppen foreslaae

. ham tjenhge Boger, som han, til Menighedens sande

Nytte, kan betjene sig af, og bor Biskoppen paa sin

Visitation flittig randsage , om Præsten herudi efter-

kommer hans Befalning, hvis det ikke skeer, stratfes

han, efter anden Advårsel, som ulydig, efter Provste-

retlens Sigelse. — 5) Naar Biskoppen vil begive sig

paa sin aarlige Visitats, skal han ved Circulair-Skrivel-

ser til Præsterne i de Herreder, hvor han agter at

komme, gjore sin Ankomst saa betids bekjendt, at

tiolum (Skalholt) Stift sig denne Instruction i alle Maa-'

der allerund. skal holde efterretlig" og «at du samme
ved Stiftets andre magtpaaliggcnde Doeumenter og Papirer

til Bevaring paa behorig Sted lader henlægge». Norske

Tegn. XXXI, 214.
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1746. Præsien kan i del mindste vide det 3 Ul 4 Dage lil-

1. Juli. forn, paa det Menigheden ved Iiain derom kan ad-^ vares, og ei have nogen Aarsag at undskylde sig til

Udeblivelse. — 6) Biskoppen skal paa sin Yisitals pri-

vatim ved Samtale udforske, hvad der ei' ved enhver

Pi'æst især at gjore: om han besidder den fornodne

Kundskab og Duelighed til Embedei; om han har Drift

til at forfremme Guds sande Kundskab og Frygt hos

Andre; hvad for Flid han i saadan Henseende anven-
*

der i sia Menighed; hvad pia Desideria han derom

kan have, og hvad rimelige Forsiage han til en foron-

sket Forandring kan vide at gjore. — 7) Skulde der

findes de Præster, som ikke vare grundede udi theo-

logisko Videnskaber, bcir Biskoppen forelægge dem

visse Pensa (il at gjtire sig samme bekjendt, og siden

enten selv eller ved tvende dygtige og redelige Præste-

mænd examinere dem, hvorledes de deri have tiltaget,

da Præsten h'ov indfinde sig naar og hvor Biskoppen

hannem tilsiger al mode. Skulde Præsten, uden lovhg

Aarsag, udeblive, boder han forsle Gang til fattige

Borns Underviisning efter Biskoppens Sigelse, men

skeer det anden Gang, suspenderes han, og skal med

slig Examen fortfares hvert Aar, indtil Præstens mærke-

lige Forbedring forfares, men bliver han i sin forrige Van-

kundighed uden Fremvæ.xt, dommes han uden (Persons)

Aiiseelse fra Kaldet. — 8) Paa Visitationen catechiseres

fSrst af Præsten og Degnen, naar den der er, dernæst

af Biskoppen selv, hvilken og, naar han har erfaret

saavel Maaden al calechiscre paa, som og hvad Kund-

skab Ungdommen har, lader han d^ sidste læse i Bo-

gen, saa og af Hukommelsen, de fornodonste Bonner,

retter dem i Kjærlighed, hvor de feile, soger at for-

mane dem til Forbedring og al opmuntre de Efterladne

til mere Flid. — 9) Efter at Calechisationen og Biskop-
*

;
pens almindelige Tale til Opmuntring for Enhver er

tilende, gaaer Ungdommen og Q-vinderne ud af Kirken,

og tilspørger da Biskoppen de i Kirken tilbageblevne
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Ma^nd og Husbonder, hvorledes der sorges for Ung- 1746.

dommens Ufiderviisning, om der ere gudelige Boger i 1. Juli.

Husene, om der skeer Forsommelse i Gudstjenesten,

om Præsten flittig hver Son- og Helligdag efter Prædi-

ken catecluserer, om han flittig, endog ukaldet, besoger

de Syge, om det skeer strax naar han bliver kaldet,

om han holder sig Vores allcrn. Forordning om Huua-

undersogelse nciie efterretlig, om lian i Skriftestolen

tilborligen handler med enhver isæ\\ med videre Præ-

stens Embede kan være vedkommende. Saa skal og

Biskoppen paa den anden Side tilsporge Præsten,

hvorledes Menigheden forholder sig, om saavel Gamle

som Unge og Tiuendc flittig indfinde sig i Kirken, om
Forældre pg Foresatte holde deres Born og Under-

havende hjemme til Gudsfrygt og Læsning i Bog, om
god Tugt i Huset handthæves, om nogen ofl'entlig For-

argelse gives, og andre Ting, som Biskoppen skal have

Magt og Ret til at inquirere om. Over saadanne sine

Visitaiser holder han rigtig Bog, og derefter aarhg for-

fatter sin allerund. Relation, som skal være concis og

summarisk, og deri anfbres, hvad Dag han visiterede

paa hvert Sted. Præstens Navn og Gharakteer, om han

er lærd eller ulærd, om han med Flid lægger sig efter''

Theologica, hvad Deel i Theologien han meest er ovet

i, om han er alvorlig i Guds Æres og en sand Chri-

stendoms Befordring eller efterladen deri, hvorledes

hans Gemytte er beskaiTen, om han til nogen særdeles

Last inclinerer, hvorledes han prædiker, om opbygge-

lig eller ikke, om lum skriver sine Prædikener, om
han har gode eller slette Gaver til al prædike og cale-

cbisere, om han iiolder de anbefalede Ministerialboger

i*<gtig, om han har gode Boger og deraf veed at be-

tjene sig. Videre anfcires og udi samme allerund. Re-

lation Ungdommens ungefærhge Antal og i Almindehg-

hed befundne Kundskab, om den kan læse i Bog, om
udenad, om den forstaaer Meningen, som og hvorledes

den siden seneste Visitats har forbedret sig, Menigheder
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- 1746. nes Gravamina eller Pelila Kirkesager vedkommende, om
1. Juli. derpaa af Biskoppen er raadetBodj gjort Erindring, For-

nianing, Opniunlriug. Samme Relation skal indrettes til

Os selv, men indsendes til Vores General-Kirke-lnspec-

tions-CoIlegium ved hvert Aars tilbagckommende Skibe.

— 10) Skulde han finde nogen Præst saa vankundig,

uskikket eller og i Levnet forargelig, saa Menigheden

ikke med ham kan være tjent, da skal han have Magt,

en saadan Præst sirax at suspendere, da Provsten ham

pro Officio bor tiltale og lade fra sit Kald afdomme,

—

11) Biskoppen i Holum Stift skal have visiteret alle

Kirker udi sit hele Stift igjennem udi 3 Aar, hvis det

ikke beviisligt er, at han derudi ved Sygdom eller an-

den uforbigængelig Afhold er bleven forhindret. Men

Biskoppen i Skalholt Stift hvert 5*' eller 6** Aar, efterdi

Stiftet er oyermaade vidtloftigt, farligt og besværligl. —
12) Enhver Biskop nyder paa sin Visitation udi hvert

Herred fri Skvds og lagring med de ham fornodne Folk

paa Reisen, hvortil Sysselmanden udi det Herred, hvor

Biskoppen skal visitere, belids, naar det ham er be-

kjendtgjort, gjor de fornødne Anstalter ^ — 13) Naar

Biskoppen eller og Provsten indfinder sig paa sin Visi-

tation, skal Menigheden, Gamle og Unge, tlillig indstille

sig i Kirken; forsommes det, og Nogen uden lovlig

Aarsag udebliver, forholdes efter den udi Aaret 1691,
é

den 28. Febr. udgivne kongelige Befalning, den 1. og

2. Art. — H) Desligeste skal og Medhjelperne være

tilstede, naar Biskoppen eller Provsten ankommer, bg

de alle forhore, hvorledes det slaaer i Menigheden;

om nogen særdeles Uskik eller Ugudelighed gaaer

der i Svang; hvorledes Enhyer iagttager sit Embede

og af Vedkommende derudi vorder styrket eller for-

hindret; hvorved Biskoppen eller Provsten ei bor for-

sømme at give dem tjenlige Formaninger. — 15) Bi-

skopperne skal, efter hidindtil vedtagen Skik, lade paa

') Reskr. 5. Mai 1749.
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elhvert Stedj hvor de visitere, liokle riglig Bog over 1746.

Kirkens Bygning, Inventarier, Ornamenter, Qvikler, Jor- 1- -Juli-

der, Landskyld, Leier, Huse, Skove, Strandrettigheder

og andre Kirkens Gods og Herligheder, hvilke Boger

hver Gang, naar visiteres, skal underskrives af Biskop-

pen, som Kirkens Værge, og et Par andre gode Danne-

mænd, og derpaa til Efterretning i Stiftskisten nedlægges

og forvares. — i 6) Til og at forekomme al Tvistighed,

som af Mangel paa tilforladelige Efterretninger kan reise

sig om Kirkernes Eiendom, Bettigheder og Qvilder, .som

staae paa Præste- og Proprietarie*Kirke-Grund, da skal

efter forrige Superintendenters gjorte allerund. Forslag

disse efterfolgende Boger, nemlig: udi Skalholts Stift

det gamle Biskop Vilchins Kirke-Begister eller Maldaga-

bog, sammenskrevet Aar 1397, og i Holum Stift: a) Bi-

skop Jon Eyrecksons Begister og Maldagabog af 1360;

b) Biskop Peters af '1394; c) Bisko]) Audunars af 1398

(r. 1318); d) Biskop OlafBognvaldssons af 1461, og e) Præ-

sten Sigurdevs, som" er colligeret efter Reformationen,'

herefter ansees og agtes som tilforladehge og authontique

Kirkestole og Maldage-Bciger udi SkalhoU og Holum Stifter,

efter hvilke alle Tvistigheder om Kirkernes Eiendom og

Rettigheder skal paadiimmes og afgjores. Men frem-

kommer Nogen med langvarig Hævd, over 100 Aar,.

eller og saadanne Breve og Documenter, som klarligen

udvise, at nogen Eiendom, Rettighed eller Qvilder ulov-

lig er Kirken frakommen, som forbemeldte Maldagaboger
tillægge dem, eller og siden den Tid dem er bleven
tillagt, da skal Vores p. t. Stiftamtmand og vedkommende
Biskop med nogle fornuftige Mænd forst kjende paa den

samme Hævd eller det fremlagde Documenl, om det er

rigtigt, forend derefter maa dommes. Udi det ovi'ige

maa der, hvad Kirkernes bwentaria i begge Stifter an-

gaaer, saasom Ornamenter og Instrumenter i Kirken,

ikke diimmes efter fornævnte Maldagaboger, men efter

de Boger, som siden Beformationen af de evangeliske

Superintendenter ere forfattede. — 17) Proprietarii og
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1746. saa kaldede Beneficiarii skal af Biskoppen tilholdes at

1. Juli. holde deres. Kirker med Ornamenter og andet i forsvar-
^^^^^^^^^^ ~*

lig Hævd og Stand, saa og at indrette Kirkens Bygning

saa stor, at alle Menighedens Lemmer kan rummes deri.

Saa h'6v de og gjore Rede og Rigtighed for Kirkernes

Indtægt og Udgift; gjores dermed ulovlig Ophold, eller

Bygningen forfalder, tiltales Proprielarli af Amtmanden

paa Kirkens Rettighed, og Beneficiarii straffes efter

kongelig allern. Bcfalning af 1708. Desforuden skal af

Proprietario eller hans Arvinger spares saa meget som

til Kirkens Bygning tillige med dens ovrigc Indkomst

behoves. — 18) Naar ellers Biskoppen paa sin Visitation

finder Noget saa brostfældigt, at det bor forbedres,

eller og befaler noget til videre Indretning^ skal hans

Befalning derudi uvægerlig efterkommes; forsbmmes

det, da det dog kan forbedres eller forandres, strafFes

Kirkens Værge efter Godlbefindende til Fattige, og til-

holdes af Amtmanden ufortovet at efterkomme sin Pligt.

— 19) Hvis Materialier til slige Reparationer kunde be-

h(3ves fra Kjobenhavn at lade komme, derpaa tilstilles

vedkommende Kjobmænd Fortegnelse, som skal være

pligtig samme at indkjdbe, og næste Aar efter imod

billig Betalning at medbringe. Forscimmes det afKjob-

maaden, tilskriver vedkommende Biskop det islandske

Gompagnies Directeurer derom, som skal scirge for al

de i'equirerte Materialier uden Ophold overkomme. —
20) Som og nogle af Præsteskabet paa Island har be-

sværet sig over, at have altfor mange Qvilder og andet,

som mere skal være Kaldet til Besvær end Nytte, saa

skal det være shge Præster tilladt, saadant skriftlig for

Stiftamtmanden at anmelde, hvilken, naar han derom i

Forveieu har confereret med GeisLligheden paa Synode,

og forfaret deres Mening, skal gjcirc saadan Forandring

deri, som paa alle Sider kan være nyttig, og Successori

i Kaldet ikke til nogen Skade. — 21 1) Enhver Biskop i

sit Stift skal, efter de udgangne kongelige Befalninger,

tilholde sine underhavende Provster, hver i sit Provslie,
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aarlig at visitere, og derom til dem udforlig/ tydelig 1740.

og lilforladelig Relation at afslatte, saml Forslag til For- 1- ^^u^.

bedring, som maatte behoves at gjore, paa det Biskop-

pen sideu dette noiere kunde underscige, og derom

til Vores General-Kirke-Inspections-Collegium nærmere

Efterretning og Forestilling gjcire. Sidder nogen Provst

denne Befalning overhorig, og ingen lovlig Aarsag dertil

angiver, slrafTes han efter Biskoppens Billigsigelse lil

fattige Præste-Enker. Men da der ere de Provstier, som

udi Skalholt 'Stift: Mule-Syssel, Rangervalle Syssel, Isc-

fjord-Syssel og Arnæs Syssel, og i Holum Stift Thingoe

Herred, hvilke Provsterne ei tilborligen eet Aar kanvisi*

tere reent igjennem, om ikke deres egen Menighed og

Husholduiiig derunder altfor meget skal lide; saa skal

Biskoppen herudinden gjore saadan Indretning, at hver-

ken Provsterne overiles elier og Visitationen for længe

udsættes, men inden tvende Aars Forlob i livert Herred

tilendebringes* — 22) Naar nogen Provst ved Doden

eller paa anden Maade afgaaer, skal det være vedkom^

niende Biskop tilladt paa Vores Vegne at beskikke en

af de gudfrygtigste, redeligste, ædrueligste og lærdeste

Præstemænd til Provst, og skal han ikke være forpligtet

til at confirmere den som Provst, hvilken dertil af det

Herreds Geistlighed per Plurima bliver udvalgt. Dog
skal Biskoppen selv iagttage sig, at han ikke for Venskabs

eller Slægtskabs Skyld udnævner NQgeu til dette Embede,
som dertil er uduelig, hvis han ikke derfor vil tiltales.

—

23) Provsterne bor efter Loven være Biskoppen be-

hjelpelige i alt det Guds Ære og Kirkens Myndighed

vedkommer, og naar deres Formaninger og Advarseler

til en og anden af deres Herredspræstcr eller andre

ikke skulde have den beh5rige Virkning, ikke see igjen-

nem Fingre dermed, men efter bedste Samvittighed og

Skjcinsomhed angive Sagen for deres Biskop, paa del

han kan foie nærmere Anstalter til Forandring eller

Forbedring derudinden. Saa skal og Provsterne, som
af Biskoppen tilsiges at mcidc i Gonsistorio, være ham
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1746. assisteiiig, at Ret Retfærdighed efter Guds Ord og

1, Juli. Loven kan uden Persons Anseelse liave sin Fremgang,

— 2-4) Udi etiwert Stift skal engang om Aaret holdes

SynoduSj nemlig i Holum paa Flyggemire paa den be-

leiligste Tid, men udi SkalhoU paa Thingvalle .paa sæd-

vanlig Tid. Til samme Synodus skal vedkommende

Provster og Præster betids af Biskoppen skrifthg til-

siges at mOde, da der skal confereres om alt det, som

kan sigte til Geistlighedens Tarv. — 25) Naar Nogen

tilsiges at mcide til Consistorium , skal han uvægerlig

indfinde sig, hvis ikke lovmæssig Forfald ham derudi

,
forhindrer, i hvilken Fald han en anden har at bestille,

som kan findes beqvem dertil, hvis han ikke vil bcide

derfor efter Sædvane.— 26) Svnodus skal beuvndes med

en kort Prædiken af en Provst eller Præst, som der-

om Aaret tilforn af Biskoppen er bleven tilsagt. —
27) Dernæst skal allerforst læses og paategnes de kon-

gelige Forordninger og Ordres, samt andre Vores Gol-

legiorum til Biskoppen indldbne Breve og Befalninger,

Stiftet vedkommende, paa det hele Geistligheden derom

kan have Efterretning, og skal især Biskoppen i Holum,

som haver kongelig Privilegium paa Trykkeriet, være

phgtig at lade alle under Vores kongelige Indsegl til

begge Stifters Biskopper indlobende Forordninger trykke

paa Islandsk, og deraf gratis udlevere et Exemplar til

hvert Stifts Kiste, til Amtskisten og til hver Provst i sit

Stift, ligesaa skal han og gratis tilslille Biskoppen paa

Skalholfc saa mange Exemplarer, som Provster udi det

Bispeddmme er, at samme til hver Provst kan blive

forsendte. Videre skal han og til Amtmanden efter

Begjering lade være folgagtig et Exemplar til hver

Sysselmand gratis. Men vil ellers Nogen have dem,

betale derfor hvad billigt er. — 28) Udi Gonsistorio

h'6r Biskoppen give Geistligheden gode Monita, enlen

til en og anden Uordens AfskafTelse, eller til Opmun-

tring for Geistligheden, at de med Nidkjærhed drive

Herrens Gjerning, hvilke Monita siden skriftlig tilkjende'-

s
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gives hver Proyslj som derom igjen giver sine under- 1746.

havende Præster den fornbdne ElXerretning, med mindre' 1. Juli-

de skulde være af dea Viglighed, at de bor tjene saa-

vel de nu levendes som Ei'terkommerne til Efterret-

ning, i hvilket Fald Biskoppen i llolum ogsaa, efter

næstforegaaende Articul, skal være phglig at lade dem

trykke og til Vedkommende gratis forsende. — 29) De

Befalninger, enten kongelige eller biskoppelige, som i

Circulo gaae til Præsterne udi Stiftet eller Herredet,

bor af Provsterne uforlovel bekjendlgjbres, og skal hver

Præst uden Ophold lage Gjenpart deraf, og indfore den

i en å parte Bog, hvilken Bog til Efterkommernes Kund-

skab bestandig, som andet Inventarium, skal forvares

blandt Kirkens (ivrige Documenter, og til Successorem

udleveres, hvormed Biskoppen paa sin Visitation skal

have Qittig Indseende, om dette tilbbrlig efterkommes.

Saasnarl Gopie er tagen, skal. Præsten uden ringeste

Ophold lade Originalen videre til nærmeste Nabopræ.st

befordre; forsommer Nog'eu enten at tage riglig Ud-

skrift af slige Girculair-Ordres, eller og opholder dem,

skal han derfor tiltales efter denBefalning om saakaldet

Breva-brot (eller kongelige Befalningers Overtrædelse).

— 30) Som Biskoppen, efter udgangne allernaad. Be-

falninger', aarlig har al indsende adskillige Efterretnin-

ger til Vores Gollegia i Kjbbenhavn, saa have Provsterne

og Præsterne liggen Forsømmelse at tage, betids at

give Biskoppen Efterretning om det, som aarlig forlan-

ges; befindes Nogen af Skjodesloshed ikke at have ex-

pederet og belids indsendt del Forlangede, straffes han

som i ^S**" Art. meldet.er. — 31) Biskoppen skal tilholde

sine underhavende Præster at holde rigtig Bog: a) over

kongelige Befalninger, Acta synodalia og Biskoppernes

Circulair-Brcve, hvilke alle in extenso skal nedskrives;

bjoverFbdde, Dode og Gopulerede; c) over dem, som

ere confirmerede ; hvilke trende Boger bestandig skal

være Kirkens Eiendom, og skal Biskoppen, hver Gang han

kommer der paa Visitals, tegne udi hver af disse B5ger

42
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1746. al han haver seet dem. d) al forfalte el ordenliie;

1 Juli. Sjeleregister, især over Ungdommens Navne, Alderj

Læsning og Profecl, som skal tilstilles Biskoppen paa

sin Yisitats, l'or al erfare, om saaledes befindes, og i

fornoden Fald at gjorc fornodne Paamindelser og An-
-

viisninger til bedre Indretning. — 32) Eftersom ingen

B5rne-Skoler findes i Island, og alligevel mange fattige

BiJrn antræffes, som ingen Hjelp eller Underviisning

kan have af deres Forældre, har Biskoppen med største

Omhyggelighed at antage sig denne. h5iforn(5dne Sag,

og flittig at opmuntre Geistligheden i sit Stift ved kjær-

lige og christelige Forestillinger at bevæge dem som

ere de bedst formuendes i deres Menighed, aarlig at

gj(jre et lidet Tilskud, paa det slige Vanvittige derfor

hos en dertil beqvera og gudfrygtig Mand kunde til

Underviisning og Optugtelse nedbringes. Og som sligt

allerede paa sine Steder er bleven indrettet, saa bor

der og sees derhen, al det bliver ved Magt holden,

hvortil den verdsHge Ovrighed efter Biskoppens Paa-

mindeise skal række hanneui udi del anbetroede Di-

- strict og Herred Haanden, paa det Guds Ære herud-

inden videre kunde vorde forfremmet. — 33) De For-

ældre som have nogenledes Midler, bor selv sbrge for

at deres Born blive underviiste, hvortil de alvorhgen

af Præsten ere at formane, og naar det- intet hjelper^

af den verdslige Ovrighed at tilbolde, hvormed Biskop-

pen paa sin Visitation skal have Indseende, og i for-

nciden Fald den Skyldige tiltale og angive. — 34) Bi-

skoppen skal med særdeles FHd og Nidkjærhed antage

sig den forfaldne FIus-Disciplin at forandre og forbedre,

saavel Forældre som Bbrn, saml Husbonder og Tiuen-

der til deres indbyrdes Pligter at opfylde have at

- undervise og formane. — 35) Til den Ende skal han

ved alle Leihgheder see derhen, at den paa sine Ste-

der allerede begyndte, men nu ved Vores allernaad.

Anordning af indeværende Aar nærmere foreskrevne

og fastsalte Husbescigelse bringes i fuldkommen Gang
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•

og Ovelse, hvorom, og hvorvidt samme er satj Værk, 1746.

samt hvorledes samme Anordning af Vedkommende 1. Juli.

efterleves, han hvert Aar til Vores General-Kirke-Inspec-"^'"^"^*^

tions-GoIlegium haver at indberette. — 36) Som det

og ved Vores den 3**" Maji 1743 udgivne allern. Skole-.

Anordning for Island allerede er bleven fastsat, hvor-

ledes med den latinske Skole udi hvert Stift skal for-

holdes, saa har Biskoppen paa siu Side at holde sig samme

Anordning paa det noieste allerund. efterretlig, og ingen-

lunde lade det mangle paa den tilbcirJige Opsjun over

Lærere og Disciple, samt Oecouomien, at ingen Aarsag

til Klage skal gives, eller Vores kongelige Oyemærke

til Studeringers og Gudfrygtigheds Opkomst og Frem-

væxt tilsidesættes. — 37) Efterdi det meget ankommer

paa Delectum higoniorum, paa det de, som agte at

studere, kunde i sin Tid være Kirken og deres Fæderne-

land til Nytte, saa har Biskoppen ikke alene at holde

sig allerund. efterretlig, hvis bemeldte Vores allernaad.

Skole-Anordning endog herudi foreskriver, men han

b(3r og desforuden have Indseende med, at naar en og

anden Præst selv ville præparere Born fcirend de komme

i den oHenthge Skole, eller og informere dem indtil de

blive dimitterede, slig Præparation eller Information

ingen anden betroes uden dem, som selv nciiagtigen

kan skjonne paa Ingenia og deres Duelighed, som og

selv besidde den Erudition, at de med Nytte kan op-

lære og informere andre. — 38) Med Studiosorum aar-

lige Examen og Biskoppens Relation om deres Opforsel,

Studiis og Fremgang, forholdes i alle Maader efter Vores

den S**** Mai 1743 derom udgiven allern. Befalning,

sorai alle sine Punkter og Arliculer noie bor at iagttages,

paa det de, som i Tiden skulle være Lærere, og "et

Forbillede for Andre, kunde tilborligen forberedes til

saa vigtigt et Embede, — 39) Og som de ved Doden

sidst afgangne Biskopper i Skalholt og Holum alt i Aaret

1729 tilligemed Laugmanden for norden og vesten aller-

und. have fpreslaget, at enhver Superintendent burde

42*
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og kunde paa Bispestolen underholde tvende fattige

Studentere, og forsyne dem med Mad, Drik, Lys, Seng

og Kammer, efter Landels Viis; desligeste og, at ethvert

af disse Præstekald, nemlig Grenjadcstad for norden,

Bredebolstad i FUotshliid, Stadestad paa Oldahrigg,

Hytardal og Odde i Rangervalle Herred kunde imod-

lage og paa samme Maade forsyne en fattig Student:

saa er nu Vores allern. Villie og Befaling, at begge

vore Superintendenter i ^^kalliolt og Holum skal uden

Ophold foie den Anstalt, at paa hver Bispestol blivei"

antagen og herefter bestandig underholdet een fattig

Studenter paa den Maade som for er meldt, saa og

at det samme nu og herefter skeer i de navngivne
V

Kahi, hvormed Superintendenterne stedse skal have

Indseende. Og skal de saaledes antagne Studentere i

alle Maader bevise sig troe, flittige og lydige, og iovrigt

saaledes forholde sig, som om Degnene paa Klostej'ne

allern. er befalet, samt derforuden underkaste sig det

anbefalede aarlige Examen, ove sig i Prædikestolen især

- i Catechisalion og Ungdommens IJnderviisning nogle

Gange om Ugen, enten paa det Sted, eller hvor det

ellers der i Egnen kunde 'behoves. Dog bor Biskop-

perne have Indseende med at denne Iljelp ei af Præ-

sterne misbruges, og de deraf ikke tage Anledning til

Efterladenhed og Forsommelse i deres Embede. —
40] For Resten skal alle Studiosi i det Herred, hvor

Biskoppen kommer hen at visitere, være pligtige at

sislere sig for ham til at forfare hvorledes enhver af

dem anvender sin Tid, og med hvad Flid og Vindski-

behghed han lægger sig efter Theologica, samt Over

sig i Prædikestolen og Gatechisation, hvorom endog

Præstens sandfærdige Vidnesbyrd skal begjeres. —
41) Naar et af de Præstekald bliver vacant, hvortil

Vores Amtmand der i Landet er allernaad. forundt paa

Vore Vegne at kalde, skal Amtmanden dertil ei vocere

Nogen, med mindre Candidatus producerer vedkom-

mende Biskops Attest, at han til Embedet er dygtig,
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hvorom, saavel som om Personens Forhold og Alder, 1746-

Biskoppen efter Sandhed og sin Samvittighed h'6r atle- i- Juli.

stere, eller paa Compctentens skriftlige Ansogning er-

klære, eller og selv al foreslaae en dueligere og be-

qvemmere, paa hvilken fremfor andre af Amtmanden

hor reflecteres. — 4-3) Superintendenten skal ikke un-

derslaae sig at indvie Nogen enten til Sognepræst eller

Gapellan, som ikke efter Loven bar opfyldt sine 25

Aar. — 43) Det Examen som Biskoppen anstiller med

en Candidato, der soger om Præstekald, ' bor skee efter

Samvittighed og uden Persons Anseelse, og vel tilsees,

al Kaldene med duelige Personer i Lærdom og Levnet

forsynes. Foruden andet bor og i delte Examine nciie

forfares , hvad Grund Candidalus har in theoloeiicis &
biblicis, saml udi de i Vor Kirke reciperede symboliske

Boger, og kan saadant Examen forfattes skriftlig, paa

det der i Tiden, naar det forlanges, kan haves Efter-

retning om en Gandidates Gapacitet. — 44) Naar nogen

Sognepræst vil anholde om et andet Præstekald, eller

en Gapellan soge Befordring hos Amtmanden, skal han

forst forsyne sig med Biskoppens Attest, uden Iwilken

Amtmanden ei maa meddele ham Kaldsbrev. Og naar

saadan En har erholdet Amtmandens Vocalion, skal den

fremvises Stiftets Biskop, der forsender Gandidatum til

Provsten med sit Brev, at han oflenthg skal forestille

ham Menigheden. Kaldes han til et andet Stift, med-
forer han Attest af del Stifts Biskop, hvorfra han kom-

mer, om sit Forhold i Embede, Liv og Levnet. —
45) Saasnart Nogen har bekommet Vocation til et Kald,

skal han strax anmelde sig hos Stiftels Biskop, hvilken

efter foregaaende Examen og befunden Duelighed lader

s ham prædike for sig for at fornemme hans Gaver paa

Prædikestolen, og siden, efterat han sædvanlig er ble-

ven ordonneret og i Eed tagen, forsende ham med et

Vielsesbrev til den ham anbetroede Menighed, dog skal

saadan Candidalus for sin Borlreise skrive sit Curricu-

lum Vitæ paa Latin udi en a parte dertil indrettet Bog,
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1746. som ved Stiftets Papirer forvarligen skal henlægges.

—

'*'"^^p^46) Biskoppen skal paa al niuelig Maade forsvare mod

Alle og Enhver de gode Præsters Myndighed, som de-

res Embede i Lærdom og Levnet vel forestaae, saa at

^ den iiibbvlig Anseelse , en Lærere- i Embedets Sager

. bor havCj ikke for deres udvortes slette Vilkaars og

Fattigdoms Skyld svækkes eller kuldkastes, hvilket lige-

ledes den af Os beskikkede verdslige Ovrighed, til

behcirig Handtliævelse over Lærerne, imod al ubillig

Paalale og Andrés Vrangvillighedj har at iagttage. Men

skulde derimod nogen Præst misbruge hans Embedes

Myndighed, eller være efterladen i sit Embede, ulydig,

og findes i Skjendsord og Drukkenskab, særdeles i

Kjobstaden, naar den islandske Compagnies Kjobmænd

opholde sig i Landet, skal Biskoppen efter Vores derom

udgangne allern. Befalninger ufortovet lade den Skyl-

dige afstrafTe. — 47) Han skal ved alle Leiligheder,

især paa sine Visilatser', tale mod Brændevinens Mis-

brug og ulovlige Aager, og saavel selv have Oie med

som og paaminde Lærerne, at Vores herom udgangne

allernaad. Reskript af 3. Junii næslafvigt i alle Maader

bliver efterlevet, og ingen Drankere eller Aagerkarle i

Menigheden taales. — 48) Med Klosterdegne forholdes

efter Vores derom udgivne allei-n. Befalning af 29. Mai

174-4, og saafremt nogen Klosterholder derimod paa

nogen Maade skulde handle, sciger Biskoppen Amtman-

dens Assistence til Vores allerhoieste Villies Fuldbyr-

delse. — 49) Som det og er Vores alvorlige allernaad.

Villie, at Galechisationen i alle Maader efter Vores

derom udgangne allerri. Forordnings Indhold af 29*^* Mai

1744 skal vedhgeholdes
,

og flittig drives, saa skal Bi-

skoppen anvende al mueligFlid. og tilholde hans under-

havende Præsteskab, at enhver af dem herudi retskaffen

iagttager deres Embedes Pligt og Skyldighed, og med

al Opbyggelse forretter denne vigtige Handling, p^J^i

det at Enhver deraf kan have den foronskede Nytte. '

Til den Ende skal Biskoppen flittig lade sig af Prov-
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sierne udi hvert Herred referere, saa og selv paa sine 1746.

Visitatser ellers give noie Agt paa, hvorledes Præstei^ne 1- Juli.

herudi forholde sig, og uaar Nogen deri skulde findes
^^"""^

efterladen, at advare ham forst skriftlig derom, men

naar ingen Forbedring sees, at straffe den Skyldige efter

Forordningens Bydende. — 50) Da det ved Vores allern.

Befalning af 29*** Maii 1744 er bleven fastsat, at den i

begge Vore Riger Diinmark og Norge introducerte og

paa Islandsk oversatte Gatechismi Forklaring skal lige-

ledes paa hele Island indfOres, saa har Biskoppen at

see derhen, at udi ethvert Huus, hvor Nogen kan læse i

Bog, og især hvor Born findes, som udi Bornelærdora-

men fcirst skal undervises, ingen anden end denne

• Gatechismi Forklaring til Underviisningen bruges, lige-

som han og skal tilholde Præsterne sig af samme ved

deres Gatechisation uvægerligen og altid at betjene,

saa og Forældre og Tilhorere uden Modsigelse at an-

skaffe sig samme og lade deres Born og Underhavendc

i Forveien lære det Stykke deraf, som Præsten om

S()ndagen derefter foretager sig nærmere at forklare

deraf. — 51) Som Vi og af landsfadedig Mildhed bæ-

rer den allern. Omsorg for Vore Undersaatter i Island,

at Guds Ord rigelig maa boe iblandt dem, og til den

Ende lade nu gjore her i Vores Vaisenhus Bogtrykkene

et nyt Oplag af den islandske Bibel, som for langt

lettere Pris end tilforn skeet er, skal bortsælges; saa

skal Biskoppen anvende al Flid", at lade den blandt

Almuen blive bekjendl, og foruden at Enhver, der no-

genledes har Evne dertil, vel selv med Glæde anskaffe .

sig den for saadan ringe en Priis, dog at vigilere for,

at Folk mere og mere kan blive opmuntret, saavel at

kjcibe samme som og med tilborlig Andagt til daghg Gud-

frygtigheds Oveise at bruge den i deres Huse. — 52) Bi-

skoppen i Holum skal allernaad. have Frihed til udi det

ham forundte Bogtrykkene at lade trykke saavel geistlige

som andre Landet tjenlige og nyttige Boger, undtagen

dem som Vores kongehge Vaisenhus her i Kjobenhavn
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1746. allerede har ladet trykke eller herefter kunde finde for

1. Juli. godt at lade trykke i dets Bogtrykkene, hvilke han
* ingenlunde sknl nnderstaae sig al lade. eftertrykke eller

paa ny at oplægge. Hvorimod det ei skal være tilladt

Nogen, uden Vores expres allern. Tilladelse, at lade

islandske Boger trykke enten her i Vores kongelig

.

Residenlsstad Kjobenhavn eller andensteds, samme i

Island at indfore, saasom Biskoppen paa Holum alene

skal forsyne Landet med de fornodne Boger, og hvis

han forsommer dot eller og sætter ubillig Priis derpaa.

andrages det for Os selv, til ventende allern. Foran-

dring. — 58) Naar nogen geisllig Bog udi Bogtrykkeriet

paa Holum skal enten paa ny tiykkes eller igjen op-

lægges , skal Biskoppen sammesteds forst conferere

derom med Biskoppen paa Skalholt, og de begge

skjonne om Bogen er opbyggelig og for Landet nyttig,

eller en bedre dertil udvælge. Og naar saadan en

Bog bliver trykt, skal de begge med forenede Kræfter,

hver i sit Stift, formaae Geislliglieden til at lade sie

sammes Afsættelse udi deres Meni^heder være anse-

legen. Er Biskoppen paa Skalholt ei tilstede eller af-

gaaet, da forlræder lo af de dueligste' Provster hans

Sted i dette Tilfælde; og skal ellers Biskoppen i Holum

være pligtig af hver Bog han trykker at nedsende tvende

Exemplarier uindbundne, et til Vores kongohgc Biblio-

thek og ei til Vores General -Kirke -Inspections-CoUe-

gium. — 54) Som Biskoppen paa Holum ei bcir benytte

&ig af det ham forundte Bogtrykkene til Landets Skade,

men meget mere til dets Fordeel og Nytte, saa skal

han, tilligemed Biskoppen paa Skalliolt, Amtmanden, og

med et Par andre Mænd i Gonsistorio, saaledes mode-

rere og fastsætte Taxten paa de Boger, som skal

trykkes, at de for billigste og taaleligste Priis kan

bortsælges
j
og endogsaa af den fattige Almue indkjo-

bes; og skal saadan Tax, til hver Mands Efterretning,

alleiider trykkes paa Titul-Bladet. — 55) Stiftels Papi-

rer, Boger og Documenter, med alt som til Stiftskisten
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henliorer, skal Biskoppen, med rigtig Registratur, af 1746.

nuværende Stiftsprovst lade sig overlevere, til hvilke 1- Juli.

han selv skal henlægge alle Vores kongelige Befalnin-

ger og andre ham af Vore Collegier og Stiftamtmanden

indlobende Breve Stiftet vedkommende, og desuden

lade dem accurat indfore udi en af ham vidimeret

Bog, som bestandig skal blive ved Stiftskisten og dets

Papirer, Efterkommerne til en' vis og fornoden Efter-

retning. — 56) Naar Nogen af Stiftskisten forlanger

Udskrift og Efterretning om Kirker, deres Grund og

Eiendom, Drive -Træer, Markeskjel, Qvilder og andet

saadant, skal Biskoppen . uveigerligen meddele dem

den, dog at den, som begjærer GopiCj enten selv lader

den udskrive eller og forn()ier Biskoppen derfor. —
57) Alle de Huse, Kirker og Bygninger, Bispestolen

tilhorende og af samme bcir holdes vedlige, skal af.

Vedkommende overleveres Biskoppen i forsvarlig Stand,

da han siden selv holder dem i god Hævd og ingen- /

lunde lader dem forfalde, paa det hverken hans Arvin-

ger derved ruineres, eller Efterkommerne derved tage

Skade, ikke Vores kongelige Interesse lider derunder.

— 58) Hospitalsgaardene i Holum og Skalholts Stifter

skal vedkommende Biskop og Laugmand lade holde i

forsvarlig Stand, ei udleie eller bortfæste dem uden

til vederhæftige, duehge Mænd; ei'Jade noget forfalde

eller forkomme af de Rettigheder og Indkomster, Ho-

spitalerne tilhorende^ aarlig derover holde riglig Regn-

skab med Hospitals-Forvalteren, og ellers udi alle

Maader holde sig Vores om samme Hospitaler ud-

dansne allern. Forordning af ^T' Maji indeva^rende

Aar, saavelsom og den hoislsaligste Kong Friderich IH.

gjorte Anordninger om Hospitaler af Aaret 1650, som,

forsaavidt den ei ved fornævnte Vores allern. Forord-

ning er forandret, skal i alle Maader staae ved Magt, for-

saavidt ham vedkommer, nciie efterretlig, hvis ikke han

og Arvinger vil staae til Rette og Ansvar derfor. —
59) Hospitalernes rede Penge og Gapitaler skal han og
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1746* Laugmanderij som Inspectores for Hospitalerne, holde

l. Juli. i god og sikker Forvaring, saa de kunde være i Be-
"^"^^

redskab, naar de i Ncidsfald inaaUe behcives til Hospi-

talets 33edste, og skal de ikke udlaanc Pengene til

Nogen, hvo det end være maatte, uden mod saa ncii-

agtig Pant og Forsikkring, at Hospitalet i alle Tilfælde

kan være sikker. Forsommes dette, og Hospitalet skulde

lide nogen Sknde derover, skal de, een for begge og

begge for een, selv erstatte sammej paa det Hospitalet

i alle Maader kan holdes skadeslos. — 60) De 100

Rigsdaler udi Croner, som aarlig, ved kongelig Mild-

' hed, udi Holum Stift uddeles til fattige Præster, skal i

god Betids af Landfogden til Biskoppen i Holum ind-

sendes, og derpaa af ham, efter bedste Skjbnsomhed

og Samvittighed, til de meest trængende Præster, og

som ret vide at J)ruge dem, igjen uddeles, alt efter

Vores hoistsalige Herr Faders, Frederici IV., hciilovlige

Ihukommelse, herom ergangne kongelige Befalning, som

Biskoppen for Gud og Os agter at lilsvare, hvorfor han

aarlig skal indsende rigtig Regning til Vores Rente-

kammer, til hvem og hvorledes Distributionen skeet

er. — 61) De udi Skalholts Stift liggende Jorder, som

til fattige Præsters Underholdning ere henlagde, skal

Biskoppen i samme Stift paa forsvarligste Maade see

udleiede, og, som Afgiften deraf bor, efter Fundatsen,

komme Præsterne til Nytte, saa skal han ikke alene,

om fornoden gjores , see en geisthg og vederhæftig

Mand beskikket, der som Opbudsmand kantage samme

i Forvaltning, men han skal og aarlig distribuere Af-

giften deraf lil de meest trængende Præster i Skalholt

Stift og derover Fortegnelse, lil hvem og hvorledes Dis-

. Iributionen skeet er, til Vores Rentekammer indsende.

— 652) Som og, efter kongelig allern. Befalning, af de

bedste Præstekald i Island skal ydes noget vist aarlig

til de Præsters Underholdning, som vel og troligen

have foreslaaet deres Kald, men for Alderdoms eller

anden paakommen Svagheds Skyld ikke længere kan
r
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betjene samme; saa skal Biskoppen vigilere for, at 1746.

saavel de allern. specificerede Kald aarlig yde deres i- Juli.

Contingent rigtig, som og at ingen Anden oppebærer

^

samme M^i^i end de, hvilke have foreslaaet deres

Embede vel, og virkelig have nedlagt samme, end-

skjondl de efter deres Fratrædelse kunde opholde sig

i et andet Stift, hvorfor dem ei noget bor afgaae. —
63) Alle de Boder, som for Sabbathens og andre hel-

lige Dages Overtrædelse med videre, efter Vores allern.

Forordningers Indhold om Sabbathens Helligholdelse og

Calechisalion, kan falde, skal af Vores beskikkede

verdslige Ovrighed uden Ophold inddrives, og skal

Ingen understaae sig, noget deraf, under det Navn af

Sagefald, sig at tilegne, men de skal uden Afkortelse

tilstilles Præsten i det Sogn, hvor Forseelsen skeel er.

Hvorimod Præsten aarlig skal gjbre Rede for Biskop-

pen og Provsten, hvor mange Boder ere indkomne,

og hvorledes og til hvem de ere anvendte, paa det,

i fornoden Fald, derudi enten Forandring kan gjores

eller nbiere Eftersporgsel skee hos Vedkommende. —
64) Som nu Vore Superintendenter over Skalholt og

Holura Stifter haver at holde sig denne Vores allern,

Instrux Ord til andet, forsaavidt enhver af dem deraf

er vedkommende, allerund. efterretlig, saa b(3r de og i

Almindelighed ved Guds naadige Bistand ved en sand

Gudsfrygt, Flid, Nidkjæ.rhed og et exemplarisk Levnet

soge at pryde det hciie og vigtige Embede, dennem er

anbetroet, paa det i alle Maader Guds Kirkes Bedste

kan vorde befordret, og hans Kundskabs sode Lugt

udbrede sig til Manges Frelse. Til Vores General-

Kirke-Inspections-Gollegiuni indsender hver Biskop aar-

lig, foruden sin allerund. til Os selv indrettede Relation

om Visitationen, en Beretning om Candidatorum Examine

og deres Forhold, med andet som om Gonfirmatis an-

befalet er, samt hvad ellers i Stiftet til Forbedring,

Forandring og Ghristendommens Opbyggelse kan være

fornciden at referere, og indhente Raadforing om; da
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1746. httn derimod al' bemeldte Gollegio kan vente sig al

^^^T^^TT^' Bistand, Raad og Hjelp til Christi Riges Udbredelse og

sit Embedes nyttige og -velsignede Forelse. Givet &c.

Rosenborg Slot den 1. .lulii 1746 \

1 Juli. Reskript til General-Kirke-Inspections-Col-

legium, ang. Instruction for Superintendenterne

i Island. Rosenborg 1. Juli 1746.— Sieii. Tegn.

LXXIV, ri57*'-058.

* Christian den Sjette å.c. V. S. G. T. Efter al

Vi med eders allerunderdanigste Forestilling af Dato

9. Junii sidstafvigle have allern. imodlaget det af eder

allerunderd. forfattede Udkast til en Instrux for Biskop-

perne over Skalholt og Holum Stifter paa Vort Land

Island, som I formene at være nyttig til det biskoppe-

lige Embedes Fiirelse med Fragt, og en n5ie Inspection

over Stifternes Geistlighed, Kirker, Skoler, Hospitaler

m. v., og Os samme allerund. er refereret, saa give Vi

eder nu herved tilkjende, at Vi dette eders alierund.

Project til en Instruction for Biskopperne paa Island udi

alt alleni. have approberet, og deraf tvende ligclydende

Exemplarer under Vores Haand ladet udfærdige, hvoraf

Vi Biskopperne paa Island hver eet, til allerund. Efter

retning for sig og Efterkommere, ville lade tilskikke.

Hvorefter 1 eder allerund. kunne vide at relte. Be-

falendes &c. Rosenborg Siot den \. Julii 1746.

i. Juli. Reskript til General-Kirke-lnspections-Col-

legium, ang. Biskop Harboes Lon, Rosenborg

1. Juli 1746. — Siell. Tegn. LXXIV, 658.

Christian den Sjette <Stc. V. S. G. T. Hvad I udi

Anledning saavel af den fra Os elskel. Ludvig Harboe,

') Heraf blev tvende ligelydende Originaler under Kongens

egen Haand udfærdiget, hvoriif Biskoppen over Holuni Stift

Haldor Brynjoifsson blev ved l^ongel. Reskript af U- Apr.

1747 tilsendt det ene og Bishop Olaf Gislason over Skaf-

holt Stift det andet.

V
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Biskop over Thrundhjems Slift, for nogen Tid siden ind- 1746.

kommen allerund. Memorial, anl. at ham maatte allern. "^T^r^T^
,

' 1. Juli.

bevilges at nyde Thrundhjems Bispestols- Indkomster fra

den Tid af, at afgangne Biskop Hagerups Arvingers

Naadsens-Aar er til Ende, som og udi Henseende til

Vores Rentekammers gjorde Erindring, anl. Refusion for

det, som endnu resterer ubetalt af den til General-

Kirke-Visitationen paa Vort Land Island af Vores Gassa

forskudte Bekostning, der har bedraget sig for fornefnte

Biskop Harboe udi de 4 Aar han, som Kirke- Visitalor,

sig udi bemeldte Island har maattet opholde, samt

for hans Amanuensis, til den Summa 3800 Rd.
,

og

hvorpaa af Holum Bispestols Indkomster hidtil ikkun

900 Rd. var afdragetj — under 9. Junii sidstafvigt

Os desangaaende allerund. have forestillet, det have

Vi ladet Os i alt allerund, referere. Og som Vi da;

efter de af eder anforte Omstændigheder, allern. have

funden for godt, at Biskop Harboe skal fritages for iil

Tiltale, siden hans Forrelningei' har været efter Vores

expresse allérn. Ordres og Befalinger, og han del' alt

til Vores Fornoielse har udrettet, samt at han skal nyde

Indkomsterne af Thrundhjems Bispestol fra den Tid,

Naadsens-Aar har været til Ende: saa have Vi og ladet

saavel Vores Rentekammer som for"" Biskop Harboe ved

allern. Reskripter af denne Dags. Dato denne Vores

allern. Resolution bekjendtgjore, og hvoraf Vi eder til.

nærmere allerund. Eftérretning rigtige Gjenparter her-

ved allern. ville have tilskikket. Dei-efter I eder alier-

und. kunne vide al rette. Befalendes &c. Rosenborg

Slot den i. Julii Anno 1746.

Reskript til Directeuren og Deputerede for i. Juii.

Financerne, ang. Biskop Harboes Lon. Rosen-

borg 1. Juli 1746. — Siell. Tegn. LXXIV, GSS^-GSQ.

Christian den Sjette &c. V. S. G. T. Udi Anledning,

at Og elsk. Ludvig Harboe, Biskop over Thrundhjems

1
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1746. Stift, udi indkommen allerund. Memorial haver ladet

1. Juli. anholde, at maatte nyde de "ved bemeldte Bispestol

faldne Indkomster, fra den Tid af, hans Formands, afg.

Biskop Hagerups Arvingers Naadseus-Aar var til Ende,

have Os elskel. Vores General- Kirke -Inspectores Os

allerund. forestillet, at, da saadau Biskop Harboes An-

søgning til Vores Rentekammer har været remitteret,

fOrend den til deres Betænkning er bleven hensendl,

er ved saadan Leilighed af bem" Vores Rentekammer

bleven erindret, at siden af Vores Gassa for for"'' Biskop

Harboe og hans Amanuensis, udi de 4 Aar, han som

General-Kirke-Visitator sig udi Vort Land Island haver

opholdt, er virkelig bleven udbetalt 3800 Rd., og der-

imod af Holum Bispestols Intraf^er, efter de derom ind-

komne trende Aars Regninger, hidtil ikkun var indkom-

men 900 Rd., saa vilde det derpaa beroe, hvorledes

de i saa Maade ^^esterende 2900 Rd. Vores Gassa i^'en

kunde vorde godtgjort; desligeste, at derforuden var

bemeldte Biskop fra Vores Rentekammer bleven til-

skikket Regning for endeel Viclualier, han ved sin

Nærværelse paa Holum af Bispestolen haver nydt, be-

dragende til den Summa 105 Rd. ^27 Sk., men at bemeldte

Vores General-Kirke-Inspectores, angaaende Riskoppens

allerund. Ansogning om at nyde Bispe-Embedets Ind-

komster fra Naadsens-Aar af, allerund. forhaabe, at, da

Vores for"' Biskop Harboe allern. meddelte Bestalling,

at være Biskop, allerede er dateret udi Aaret 4743,

som var længe for end Naadsens-Aaret var til Ende, og

i Henseende til han ei alene meget vel har fuldfc^rt de

ham paalagde Forretninger i Island, til Landets store

Nytte, men endog har haft store Udgifter i den Tid,

han har maattet opholde sig udi Vores kongelig Resi-

dentsstad Kjobenhafn, og af demharværetsat i Arbeide

med den islandske Rituals og andre geisthge Anstalters

Revision, Vi desaarsage allern. vilde tillade, at ommeldte

Biskop Harboe blev allern. forundt at oppebære den

tbrundhjemske Bispestols Reventier fra Naadsens-Aarets
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Slutning, imod al han fra den Tid af selv betaler de 1746.

100 Rd., Stifts -Provsten, som hans Vices forretter, ^^y^^
bleven tillagt, saavel som fornciier den, som Bispestolens

Indkomsters Administration i hans Frava^relse har været

betroet. Og belræffende eders gjorde Erindring om

de manglende 2900 Rd. til Vores Cassa, da, endskjcindt

det ikke allern er bleven befalet, at de tii General-

Kirke- Visitationen paa Island anvendte Omkostninger

skulle godtgjores, have de dog været betænkte paa,

hvorledes samme nogenledes kunde blive Vores Cassa

rembourserede, og derfore gjort allerund. Forslag, at

Holum Bispestols Indkomster maatte flyde ind i Vores

Cassa, ligesom de og have f5iet Anstalt, at endeel Bo-

ger i Hole Trykkene paa Vores Regning ere blevne

oplagde, hvoraf de lænke noget Anseeligt skulde kunne

ventes, naar samme til den der paa Landet satte Priis

kan afhændes, og hvorfor Betalingen ligeledes, efter

eders derom gjorende Foranstaltning, vil Icibe ind i

Vores Cassa, foruden hvad SkalhoUs Bispestols Indkom-

ster, der (under) værende Vacance tilfalder Os, kunde

bedrage, efter hvilke Omstændigheder det og allerund. ,

indstilles, om ikke Biskop Harboe maatte ligeledes allern.

dispenseres fra den ommeldte Udgift af de hos ham

fordrende 105 Rd. 2S7 Sk. — Thi give Vi eder herved

allern. tilkjende, at Biskop Harboe maa fritages for al

Tiltale, efterdi hans Forretninger have været efter Vores

expresse allei-n. Ordres og Befalinger, og han det alt til

Vores Fornoielse har udrettet; desaarsag Vi og allern.

bave bevilget, at han maa nyde Indkomsterne af Thrund- ,

"

hjems Bispestol, fra den Tid af Naadsens Aar har været

til Ende. Derefter I eder allerund. kunne vide at rette.

Befalendes &c. Rosenborg den i. Julii 1746.

Reskript til Biskop Ludvig Harboe, ang. l. Juli.

Beregningen af hans Indtægter. Rosenborg 1.

Juli 1746. — Norslie Tegn. XXX, 904—905.

•Christian den Sjelle &c. V. B. T. Da du udi en
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1746. til Os iadkoramen allerund. Memorial haver ladet au-

1. Juli. holde^ al du maatte nyde' Thrundhjems Bispestols Ind-

komster fra den Tid af, at afg. Biskop Hagerups Arvin-

gers Naadsens-Aar var til Ende, have Os elskel. Vores

General - Kirke - Inspectores, til hvis Betænkning denne

din allerund.. Ansogning liar været remitteret, Os aller-

underd. forestillet, al endskjondl du i den Tid, al den

dig paa Island allern. anbefalede Kirke- Visitation har

varet, paa anden Maade har været aflagt,, saa dog i

Henseende til, at den dig som Biskop allern. meddelte

Bestalling allerede er dateret udi Aaret 1743, som var

længe for end Naadsens-Aaret var til Ende, og da du

ei alene meget vel har. fuldfort de dig allern. paalagde

Fori'etninger udi Island, lil Landets forventende Nytte

og Opkomst, men endog har haft store Udgifter i den

Tid du har været foraarsaget at opholde dig i Vores

kongelige Residentsstad Kjobenhavn, og imidlertid været

sat udi -Arbeide med den islandske Rituals og andre

geistlige Sagers Revision, vare de af allerund. Forhaab-

ning, at dig allern. blev forundt at oppebære den thrund-

hjemske Bispestols Reveniier, -fra Naadsens-Aarets Slut-

ning, hnod at du fra den Tid af selv betalede de 100

Rd., som Stiftsprovsten for dine Vices i din Fraværelse

at forrette, er bleven tillagt, samt at du fornoide den,

som Bispestolens Indkomster imidlertid har administrerel,

indstihende derhos, om du og ikke allern. maatte befries

for den Paastand, som af Vores Rentekammer til dig for-

meres for endeel Victualier. du ved din Nærværelse

prIaHoIum af Bispestolen har nydt, belobende sig, efler

din derover indstillede Regning, til 105 Rd. 27 Sk. —
Thi give Vi dig herved tilkjende, at Vi, efter din herom

allerund. gjorde Ansøgning og Begjering, og Os derover

allerund. gjorte Forestilling, allern. have funden for godt,

at du herudinden skal være fritagen for al Tiltale, siden

dine Forretninger har været efler Vores expresse allern.

Ordres og Befalinger, al du det til Vores Fornoielse

har udrettet, desaarsag Vi og ville herved allern. have
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bevilgel, at du maa nyde Indkomsterne af Thrundhjems 046.

Bispestol fra den Tid af, Naadsens-Aaret har været til

^J^^jjp"
Ende. Hvorefter du dig allerund. kan vide al rette,

ligesom Vi og ellers have ladet saavel Vores General-

Kirke-Inspectores, som Voj'es Rentekammer, denne Vores

allern. Resolution bekjendtgjcire. Befalendes &c. Rosen-

borg Slot den 1. Julii 1746.

Forordning C^^ederik den Femtes) om Rangen, 14 oktbr.

Jægersborg 14. Oktobr. 1746. — ikke publiceret

i Island. Siell. Reg. 60, 51-54; Qvart-Fprr. (Fred. V.«) 1746,

S. 17-22; Schou IV, 6-12. -

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ocksenj. 25 Novbr.

at indsende Forslag til Lovenes Forbedring, Chri-

stiansborg den 25. Novembr. 1746. — Norske Tegn.

XX^l/SQ^—QO ; Rubr. hos Fogtm. V. 1, 17.

Frederik den Femte &g. V. S. R. T. Da det befindes,

at de kongel. allern. udgangne Forordninger ere bp-

voxne til en saadan Mængde, at de i Vidtlofiighed over-

gaaer Loven selv, saa ere Vi allern. betænkte paa, at

lade foretage en Revision saavel over Vores danske som

norske Lov, for
,
at see dem lil Vore Undersaatters Tarv

og Nytte forbedrede. Thi er hermed Vores allern. Villie

og Refaling, at, ifald du udi din Beljeniugstid kan have

samlet nogle Efterretninger, der kunde tjene saavel til

Vores danske og norske som til den islandske Lovs

Forbedring, du da hvad du i saa Maader kan have

remarq^eret til Vores danske Gancelhe indsender. Der-

med &c. Christiansborg Slot den 25. Noverabris 1746.

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- 2.

sen, ang. Lon for Officialis i Holum Stift Chri-

stiansborg den 2. Decembr. 1746. — Norske Tegn.

XXXl, 99''-rl00.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Saasom

n. II. 43
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1746. Thorleifer Skaplesen, Provst udiMuleSyssel'paaVortLand

2. Decbr. Island, som af Os elskelig Johan Christian Pingel &c.

den 19. Julii Anno 1745 er bleven conslitueret til Offi-

cialis over Holum Stift, indtil den af Os til bemeldte

Stift beskikkede Biskop Embedet selv kunde antage og

tiltræde, udi indkommen allerund. Memorial af 4. Julii

indeværende Aar haver andraget, at han bemeldte bi-

skoppelige Vices med stor Moie og Umage, samt be-

sværlige og bekostehge Reiser haver i værende Tid

forrettet, men intet derfor haver nydt, indstillende der-

fore, hvorfra haiinem nogen Belonning for hans havde

Arbeide maatte vorde godtgjort, indtil Biskop Brynje

olfssens Tiltrædelse til Embedet: og Vi af din herom

indhentede allerund. Erklæring have fornummen, at det

paa bemeldte Island har været bestandig Vedtægt, at

den som saaledes efter en Biskop har forrettet Episcopi

Vices, haver nydt 80 a 100 Rd., saa gives dig derpaa

tilkjendc, at Vi efter berorte din allerund. givne Erklæ-

ring allern, have bevilget, at foriiævnte Thorleifer Skap-

tesen maa fra hans Gonstilutions Dato og indtil den ved

bemeldte Stift allern. beskikkede Biskop Haldor Brynj-

olfssen efter allern. Resolution selv oppebærer Bispe-

stolens Indkomster, som omtrent bliver 8 Maaneder,

skal nvde 54 Rd. Croner, men hvis den constituerede

OlTicialis videre, og indtil fornævnte Biskop. Brynjolfssen

virkeligen tiltræder Embedet, formener sig at tilkomme,

derom have de imellem sig selv al forenes^ Derefter

du dig allerund. kanst vide at rette, og Vedkommende
V

o Burde rettere hedde: Provst i Worder Syssel og Præst til

Mule Præstekald.

^) s. D. Reskript til de Deputerede for Finantserne og Til-

forordnede i Kammer-Collegio af samme Indhold. Siell-

Tegn. LXXV, 142; — communiceret Inspecteuren over

Holum Bispestol, Syssehiiand Skuli Maf^inisson, ved Rente-

kammer Skrivelse 22. April 1747, med Ordre tii Udbeta-

ling, Rentek. Isl. og Færo. Copieb. 2007, Litr. I, Nr. G22.

I
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Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalendes &c. 1746.

Christiansborg Slot den 2. Decembr. 1746.
"2*'Decbr'

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- 2. Decbr.

sen, ang. Lon for Oflficialis i Skalholt Stift. Chri-

stiansborg den 2. Decembr. 1746. — NorskeTegn.

XXXI, 100—101. "

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Præsten til

Reykholt Menighed og Provst over Borgefjords Syssel

paa Vort Land Island, Finnur Jonssen, haver for Os

allerand. andraget, at han, efter Os elskelig Amtmand

Johan Christian Pingels Ordre, og den ham afOselskel.

Biskop Ludvig Harboe, som daværende General-Kirke-

Visitator paa bemeldte Island, meddelte Instrux, har,

som Ofllciahs, fra den 19. Jalii 1745 og siden frem-

deles forrettet Episcopalia udi Skalholts Stift paa for"'

Island, og derved skal have udstaaet megen Moie og

Arbeide, og haft mange Omkostninger ved Reiser og

andre lil saadant hans Embede udkrævende Forretninger,

men for samme hans Officialis-Tjeneste hidindtil ei skal

have nydt nogen Lbn og Betaling, hvorfore han aller-

und, haver begjert, atYi allern. ville bevilge, at hnn for

sin hidindtil udviste og herefter forrettende Officialis-

Tjeneste maatte af Skalholts Bispestols Indkomster nyde

og oppebære a l'advenaut om Aaret det, som han for-

hen, for hans forrige hafte Officialis-Tjeneste fra den

3. Mai 1744 til den 3. Augusti samme Aar, ifcilge Vores

hoistsalige Herr Faders under Dato 16. Juhi 1745 til

dig ergangne allern. Ordre, har nydt. Thi give Vi dig

hermed tilkjende, at Vi, efter for"" Provst Finnur Jons-

sens herudinden gjorte allerund. Anscigning, samt, efter

din derover indhentede Erklæring, allern. have bevilget,

at hannem af Skalholts Bispestols Indkomster for det

forste maa tillægges et Aars Belonning, som Vi, i Hen-

seende til Skalholts Stifts Vidtloftighed og de derved -

forefaldende Forretningers Mængde, allern. ville at maa
være 100 Rd. Croner; men betræffende den Belønning,

43*
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1746. som han allerund. anholder om at maatte for sin her-

"7*r^^r^ efter udvisende Officialis-Tjeneste fremdeles nvde, da,

siden det under den iO. .lunii sidsti. alleru. er bleven

anordnet, at OMicialis eller Stiftsprovsten, naar han sig

' paa Bispegaarden opholder, skal af Bispestolens Oeco-

nomi' nyde alt hvad han for sig selvj en Skriver og

en Tjener til Skikkehghed beh(5ver, saa ville Vi alleru.,

at det dermed indtil videre skal beroe. ' Derefter du

dig allerund. haver at rette og Vedkommende shgt til

allerund. Efterretning at tilkjendegive. Befalendes &c.

Christiansborg' Slot den 2. Decembris 4746^

30. Decbr. Reskript til tStiftbefalingsmand Henrik Ock-

sen, ang. Bfindernes Fritagelse for en Ydelse til

. Saurbæ Kirke. Christiansborg 30. Decembr. 1746.

Norske Tegn. XXXI, 126^-127.

Frederik den Femte &c. Y. S. B. T. Eftersom Einer

Bjarnesen, Magnus Thorvardsen, Olafer Arngrimsenj

Jon Jonsen, Gudmunder Jonsen, Olafer Jonsen, Thor-

valder Einersen, Sigurder Jonsen, Sturle Iversen og Jon

Jonsen, samtlige Indvaanere af Rodesands Rep og Barde-

strands Syssel paa Vort Land Islaud, udi indkomne aller-

und. Memorial af 1 0. Augusti afvigte Aar allenmd, have

beklaget sig, hvorledes de i mange Aar skal have været

betyngede med et extraordinair Paalæg, som ingen an-

densteds er brugeligt, bestaaende af en Vætt Fisk eller

5 Mark Specie aarligen af alle Skatydende i Thing-

sognet til Sorbai Kirke, og som, de formedelst indfal-

dende haarde Aar^nger saaledes ere blevne udarmede,

at de ei længere forniaaer at betale samme Tynge til

' ?. D. Reskript til de Deputerede for Finantserne og Til-

forordnede i Kammer-Collegio at samme Indhold, Siell.

Tegn. LXXV, 141. — Communiceret inspecteuren over

Skaiholt Bispestol, Syssehnand Brynjolf Sigurbsson ved

Rentekammer-Skrivelse 22. April 1747, med Ordre til Ud-

betaling. Rentek. Isl. og Færo. Copieb. 2007, Litr. I,

Nr. 621.
,

>
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Kirke-Proprietarion, saa have de derhos allerund. været 1746.
L

begjerende, at Vi allern. ville befrie dem for denne 30. Decbr,

Paalæg og Tynge at svare; da, som Vi af den fra dig

herom indkomne allerund. Erklæring have fornummen, .

at denne ommeldte Paalæg eller saakaldede Skatte-Vætt,

ikke bliver Sdrbai Kirke til Indlægt beregnet eller kommer

Kirken til Nytte: saa gives dig nu hermed tilkjende, at

Vi allern. have bevilget, at forberaeldte Indvaanere fra

Rodesands Rep maa for denne Skatte-Væls Udgift til .

"

Sorbai Kirke at betale aldeles være befriet. Derefter

du dig allerund. kanst vide at rette og Vedkommende

sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalendes &c.

Christiansborg Hafniæ den 30. Decembr. 1746.,

Forordning ang. Delinqnentsager i Danmark

og Norge. Christiansborg 13. Januar 1747\ ^^J^
— Her optaget som crirainelt Lovbud , men ikke publiceret i

Island, Siell. Reg. 60, 131-^134; Qvart-Forr. 1747, S. 5-9;

Scht)u IV, 39—42.

Forordning, angaaende hvilke Slags Delinquent-Sager

i Danmark og Norge bcir lignes paa Almuen, naar Exe-

cution efter Domme, i Delinquenl-Sager maa skee, og

hvor meget daglig til Do]in([iienlers Underholdning maa

beregnes og godigjores, med videre.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at, som Os

er bleven allerund. forestillet og Vi ugjerne have maattet

fornemme, hvorledes Processer i Delinquent-Sager nu
længere end tilforn henstaaer, og Delinqiienterne, som

efter Loven, naar endelig Dom er falden uden" nogen

Forhaling skulle udstaae deres Straf, ofte 2, 3, 4 ja

flere Aar hensidde, derudover Omkostningerne paa

Delinquenternes Underholdning og Varetægt, samt deres

Afstraffelse, som i visse Sager, efter derom gjorte An-

ordninger 1 Vores Kongeriger, skal lignes paa Amterne

) Forr. 7. Juni 1760 og 5. April 1793, jevnf. For. 21. Mai

1751.
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17i7. og Almuen, og i andre Sager af Vores Sagefalds-Cassa

13. Januar, skal udredes, oplbbe til saa store og anseelige

Summer, at, isteden for at der ved den forste Indret-

ning med slige Bekostningers Ligning paa Landet og

Almuen er sigtet til, at misdædiske Gjerninger, hvorved

den almindelige Lande-Ro og Sikkerhed lider, især Ty-

verie, Mord, Mandslet og Mordbrand, ikke formedelst

Nogens Uformuenhed skulle blive enten upaataltc, eller

Misdæderne ustraffede undgaae, saa maa Vores kjære

og Iroe Undersaatter ei uden Aarsag beklage sig, at

det, som skulde være dennem til en Lettelse, nu er

bleven dennem til stor Besværing og Byrde, hvilket især

skal reise sig deraf: \) at Amtmændene skal af de,

siden den forste, ved Forordn, af 9. Decembris Anno

1712, angaaende Delinquent-Sagers Udf6rsel og Bekost-

ningers Ligning gjorte Foranstaltning, udgivne senere

Forordninger og Reskripter, have taget Anledning at

formene, al Bekostningerne paa alle Sagers UdfQrsel,

som angaaer Nogens Ære, Boeslod, Fred eller visse

Aars Arbeide i Jern, saavel som naar Nogen efter kgl.

Befaling arresteres og tiltales, skal ligesaavel som Tyvs,

Mord, Drabs og Mordbrands-Sager lignes og lægges paa

Almuen, hvorved Sagernes Tal og Bekostning, Almuen

til all for stor Lasl og Besværing, er bleven forbgel;

2j at Dommene i slige Sager, efter adskillige gjorte

Foranstaltninger, orn end herudi Oberretsdom er gaaet,

og Dehnquenlen ei begjærer den for hciiere Ret' ind-

stævnt, ei nu som tilforn efler Loven maa exequeres,

derudover, inden slige Sager kan gaae alle Retterne

igjennem, og udi Livssager, inden Omstændighederne

til det danske Cancellie af vedkommende Ovrighed ere

indberettede, og derom kongehg Resolution indhentet,

meget lang Tid, ja vel nogle Aar som oftest hengaaer.

Thi have Vi, i Betragtning heraf og for at forekomme

Dehnquenters langvarige Fængsel og den deraf til deres

Underholdning og Varetægt flydende store Bekostning,

saa meget muligt og gj(Srligl er, lellelj fundet for godt
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herved allern. at anordne og befalCj ligesom Vi og her- 1747.

ved byde og befale: 13. Januar.

1) At de Bekostninger, som, efter de hidindtil om
^^"^^^

Delinquent-Sagers Udforsei udgangne Forordninger og

Reskripter, maa og skal; saavidt de Skyldiges Midler

ei tilstrække, lignes og lægges paa Almuen, efterdags

ikke skal strække sig (il flere eller andre Sager end

de, som angaaer Tyverie, Roverie, Drab og Mordbrand;

men med alle de civrige Sagers Paatale, Udførsel og

Bekostning forholdes efter Loven K — 2) Udi Tyvs-

Sager, hvor den Skyldige for ringe Tyverie er dcimt

at miste sin Hud i Fængselet, skal den Skyldige ved

Dommens Afsigelse strax tilsporges, om han med Dom-

men er tilfreds, eller begjærer den til Overretten ind-

stævnt, hvorom den Skyldige sig strax for Retten, naar <

Dom er afsagt, hav(»r ni erklære til eller fra, som i

Rettens Protocol og ved Actens Udstedelse skal tilfores, da

Sagen, saafremt den Skyldige begjerer dens Indstævning

for Overretten, strax og uden Ophold skal forfolges, men

den Skyldige, naar deii efter gjorte Forspbrsel det ei

forlanger, efter Hjemthingsdommen uden Forhaling skal

udstaae sin Straf. —^ 3) Udi Snger, hvor Nogen til Hjeni-

thinget er domt, at lide Sirnf efter Loven for grovt Ty-

verie, eller og i Drabs- og andre Sager fra Livet, skal-
'

dog efter samme Dom ingen Execution skee, forend

den for Overretten, som uopholdelig bor skee, er ind-

stævnt, og dér ved Magt kjendt*-*. Naar Dom der er

afsagt, skal Misdæderen der ved Dommens Afsigelse

ligeledes tilsporges, om den begjærer sin Sag til hciiere

Ret indstævnt, eller ikke, og dens Svar i Rettens Pro-

tocol og ved Actens Udstedelse tilfores, da Sagen, ifald

del begjæres^ strax derefter skal forfolges^, men den

Skyldige, om den det ei forlanger, uden videre For-

O For. 5. April 1793 Cap. L § 1.

Reskr. 25. Juli 1808 § 5.

For. 7. Juni 1760.
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1747. haling eller Foresporsel (undtagen i de Tilfælde, som

13. Januar. Danske Lovs 1*' Bogs 24. Cap. 521. Art. og Norske Lovs
^^"^^

1*" Bogs 22. Cap. 54. Art* ommelder) strax efter den

faldne Overretlens Dom skal udstaae sin Straf ^ — 4) Vil

Vi allern., at udi alle de Regninger, som over Udgifter

li! Tyves og Misdæderes Underholdning i deres Fæng-

sel gjores, og enten af Vores Sagcfalds-Gassa skal be-

tales eller i de udi denne Forordnings 1** Post om-

meldte Sager paa Almuen skal lignes, ei efterdags, fra

denne Forordnings Publications Dato af, maa og skal

anfores eller godtgjores til den Sagsogtcs Underhold-

ning mére end fire SkilHng daglig, som gjbr ugentlig

otte og tyve Skilling-. — 5) Og paa det at Omkost-

ningerne, saa meget mueligt, kunde bespares: saa ville

Vi allern., at Actors og Forsvars saavel som Deliriquen-

tens Befordringsskab maa in natura ved Omgangs-Reiser,

efter Amtmandens Foranstaltning, forrettes. — 6) Skulde

nogen Delinquent, naar Overrets-Dom er gaaet, forjange

Appel til hciiere Ret, og det er klart, at den Skyldige

alene sbger derved at forhale Sagen og den idorate

Straf, da tillade Vi allern,, at samme, efter Omstæn-

dighederne, enten det er Mands- eller Qvindes-Person,

maa til nærmeste Kjcibsted, hvor forsvarligt Arresthus

befindes indrettet, eller til hver Provindses Tugthus

henbringes, der at forblive i Fængsel og under Forva-

ring indtil endelig Dom er gaaet. — Hvorefter alle pg

enhver Vedkommende sig allerund. haver at relte. Thi

byde Vi hermed og befale Vores Grever, Stiftbefalings-

mænd, Friherrer, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd,

Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle

andre, som denne Vores Forordning under Vores Gan-

ceilie-Seigl tilskikket vorder, at dc den paa behbrige

Steder til Alles Efterretning strax lader læse og for-

. ) Reskr. 22- April 1758; Reskr. 14. Apr. 1759, jevnL For.

27. April 1771.

^) For. 5. April 1793 S 1.
r
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kynde. Givet paa Vort SIoL Christiansborg i Vores 1747.

koneelie Residentsstad, Kjobenhavn den 13. Januarii \'r^^^'^ ^ '
J

. 13. Januar.
Anno 1747.

I

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- 24. Februar.

sen, ang. Salg af overflodige Inventarier ved

Præstegaardene. Christiansborg 24. Februar 1747*.

— Publiceret paa Altliinget 1T4T og trykt i Altiiingsb. s. A.

Wr. IV, 3; ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for

Skalholt Stift 1747. Norske Tegn. XXXI, 176. Uddrag hos

P. Péturss. Hist. Eccl. Isl. S. 85; Fogtm. V. 1, 48. - Is-

landsk Oversættelse , bekræftet af Biskop Haldér Brynjélfsson,

Hélum 31. August 1747, trykt paa Holum 1749: «Forordning

um énauBsynlega morg kugildi«., 2 Blade i 4*''.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Da det af

ea din Os 'allerund. £2jorte Forestilling , daleret den

7''* Februarii næstafvigt, er fornumuien, at ad.skillige

Præsier paa Vort Land Island, Tid efter anden, udi

indkomne Memorialer have klagel, at der i endeel Kald

ved Præstegaardene skal være Vanskelighed for at un-

derholde saa mange Qvilder, eller Kj or, som til Kaldene

fra gammel Tid ere henlagde og i Inventarierne findes

anfortOj i hvilken Henseende Vore hoisl^alige kongelige

Forfædre den 3"^'' Maji 1650, den Maji 1651 og den

30*^ Aprihs1692 have tilladt, at de overflodige Qvilder

i Præstekaldene, saavel som andet Inventarium, der

var unyttigt eller ufornodent, maatte afhændes, og du

derhos allerund. haver berettet, at Landets Beskaffen-

hed OG ofte indfaldende Skade paa Præstegaardens

Marker og Enge skal foraarsage, at Leiligheden til at

underholde Qvæget bUver nu paa et, og atter igjen

paa' et andet Sted mindre og mindre; saa, paa det, at

de Præster, der ere betyngede med flere Qvilder, end

som beqvemmelig . kan underholdes, eller og maatte

have saadant Inventarium, der eragtes ufornodent, -kunde

O jevnf. Reskr. 22. Marts 1748.

\
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1747.

24. Febr.

vorde lettede, give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, efter

din i saa Maade allerund. gjorte Forestilling, allernaad.

have bevilget, at Præsterne i Island, paa de Steder,

hvor de med overllodigt eller unyttigt Inventarium af

Qvæg eller Andel ere bebyrdede, maa, under vedkom-

mende Biskops og ProYstes Opagt og Tilsyn, sælge

samme, for hvad derfor, efler Prisen i Landet, kunde

bekommes, da det saaledes solgte af Inventarierne

maa udgaae, og skal de derfor bekomme Penge,

eller Andet, som kunde anskafles, og var mere nyttigt,

end det, som forhen havdes i Inventarierne, igjen ind-

fyres, for at blive ved Kaldene og til Efterkommerne

leveres. Derefter du dig allerund. haver at rette, og

de Vedkommende i begge Stifter der paa Landet denne

Vores allern. Befaling til allerund. Efterretning at lade

bekjendtgj()re. Dermed &c. Skrevet paa Vort Slot

Christiansborg udi Vor kongelige Residentsstad Kjoben-

havn den 24. Februarii Anno 1747.

21. April. Reskript til Stiftbelalingsmand Henrik Ock-

sen
,

ang. Hyldingsedens Aflæggelse i Island.

Christiansborg 21. April 1747. — Puhliceret paa
4

Althinget 12. Juli s. At og der anfort under Datum 21. Ja-

nuar 1747; Hyldiagsda^en bestemmes der til 13. Septembr.

s. A. (Althingsb. 1747 Nr. iv, jevnf. Espolm l'sl, Arb. X, 13).

— Norske Tegn. XXXl, 225»'-226.

Frederik den Femte dc. V. G. T. Eftersom Gud

allermægtigsle haver, efter sin guddommelige Villie og

Forsyn, fra denne Verden til sit himmelske Riges Hér-

lighed ved den timelig Dod bortkaldet Vores elskelig

kjære Herr Foder, den stormægtigste Konge og Herre,

Herr Christian den Sjette, Konge til Danmark 'og Norge

&c., da er Vores allern. Villie og Befaling, at du skrift-

ligen tilkjendegiver Amtmanden paa Vort Land Island,

Os elsk. Johan Christian Pingel, at han i Vores Navn,

i dit Sted, saavidt alle civile Beljentere der paa Island,

saavel som og andre af Indbyggerne, som Jordegods
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der i Landet eier, angaaer, alene, men alle Præster og i 747.

andre Geistlige der paa Landet i begge Stifterne, tillige- 2L ApriL

med Bisperne, enhver udi sit Stift, for sig paa belei-

lige Tider og Steder med forderligste lader kalde, og

paa Vores Vegne forelægger, Os. deres allerund. Tro-

skabs -Eed corporlig at gjore, efter hosfolgende For-

mularer, saasom den sig efter Enhvers Bestilling og

Tilstand kan skikke, og derforuden al underskrive Eden,

efter samme Formularer, paa slet Papiir, hvilke skriftlige

Eder af de civile Betjentere og Indbyggere, naar Amt-

manden selv sin Eed ligeledes haver underskreven,

han med fcirste Skib, som i værende Aar der fra Lan-

det hidgaaer, allerund. haver at indsamle, af hvilke

Regnskabs-Beljenternes Eder udi Vores .Rentekammer

skal leveres. Og, som Vi ellers under den 12. Augusti

sidstleden allern. have anordnet og befalet , at alle

og enhver af Vore kjære og iroe Undersaatter, i begge

Vore Riger, Danmark og Norge, som af hoistbemeldte

Vores elsk. kjære Herr Faders Bestallings- eller Benaad-

ingsbreve , der enten af Cancelliet , Rentekammeret

eller nogen andensteds expederede ere, i Hænde haver,

saa og alle de, som Privilegier, Exspectance paa Be-

stilhnger, Beneficier eller andet deslige haver, skulle

inden en vis foresatte Tid om Vores allern. Confirma-

tion og Fornyelse derpaa allerund. Anscigning gjore, og

det paa ethvert Sted, hvor saadanne Breve forhen ere

expederede, saa er tilHge hermed Vores allern. Villie

og Befaling, at du saadan Vores allern. Villie og An-

ordning der paa Island ved Amtmanden lader kund-

gjtire, og derhos foranstalter, at saavel han selv som

andre Vore derværende Betjentere og Undersaatter, som

saadanne Breve i Hænde haver, om Vores allern. Gon-

firmationer derpaa, som oven er meldt, forderligst An-

søgning gjorer, saafremt de agter samme fremdeles at

nyde, men angaaende Præsternes Kaldsbreves Gonfir-

niationer, da have Vi derom Biskopperne allern. anbefalet.
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1747. Derefter du dig allerund. kan vide at rette. Befalen-

2r^Apri\
Christiansborg Slot den Aprilis 1747.

21. April. Reskript til Biskop Olaf Gislason til Skal^-

holt, ang. Geistlighedens Hyldingseed, m. m,

Christiansborg 21, April 1747. — Bekjendtgjort

i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1747. — Norske Tegn.

XXXI, 226*"-227.

Frederik den Femte &c. V. B. T. Eflersom Gud

> alierinægligste haver , efter sin guddommelige Villie

og Forsyn, fra denne Verden til sit himmelske Riges

-

Herlighed ved den timelige Dcid bortkaldet Vores elsk.

kjære Herr Fader, den stormægtigste Konge og Herre,

Herr Christian den Sjette, af Guds Naade Konge til

Danmark og Norge &c., da er Vores allern, VilUe og

Befaling, at du, tillige med Amtmanden, Os elsk. Johan

Christian Pingel, som fra Vores Stiftbefalingsn\ahd over

Vort Land Island, Os elsk. Henrik Ocksen, derom Vores

allern. Villie bliver iilkjendegivet, alle Præster og andre

Geistlige i Skalholts Stift for synder der paa bemeldte

Vort Land Island paa beleilige Tider og Steder med

forderligste for eder lader kalde, og paa Vores Vegne

dennem forelægger, Os deres allerund. Troskabs-Eed

corporlig al gjore, efter den Formular, som Amtmanden

til den Ende tilsendt vorder, saasom don sig efter En-

hvers Bestilling kan skikke, og derforuden at under-

skrive Eden efter samme Formular paa slet Papir, hvilke

skriftlige Eder, naar du din tilligemed har underskreven,

du og Amtmanden Os med fdrste Skib, som i inde-

værende Aar der fra Landet hid gaaer, allerund. haver

at tilskikke, og haver du i det (ivrige at tilkjendegive

•Præsterne i det dig anbetroede Stift, hvilke med Vores

elskelig kjære Herr Faders Kaldsbreve ere forsynede,

at de skal forderligst derpaa om Vores allern, Gontir-

mation anholde, hvorhos du haver at indberette, hvilke

af Præsterne der kan formaae, og hvilke ikke, sanjme

Vores Gonfirmationer af Cancelliet at indlose. Dermed

1
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skeer Vor Villie. Befalendes &c. ClirisLiansborg Slot -1747.

den 21. Aprilis 1747^

Reskript til Biskop Olaf Gislason over Skal- ^P"'-

holt Stift, angaaende Formular for Kirkebonnen.

Christiansborg 21. April 1747. — Norske Tegn.

XXXI, 228.

Frederik den Femte &c. V. B. T. Saasom Gud
I

allermægtigste haver, efter sin guddommelige Villie og

Forsyn, til sit himmelske Riges Herlighed ved den timelig

Dcid bortkaldet Vores elskelig kjære Herr Fader, den

stormægtigste Konge og Herre, Herr Christian den Sjette,

Konge til Danmark og Norge &c. , saa tilskikke Vi dig

herhos en Formular, efter hvis Anledning den sædvan-

lige Btin Æ'ev Prædiken i Kirkerne skal indrettes; thi

er Vores^Wlern. Villie og Befaling, at du slrax derom

i det dig allern.. anbetroede Stift fornoden Anordning

gjorer-. Dermed &c. Christiansborg Slot den 21.

Aprilis Anno 1747.
tf

Rentekammer-Skrivelse til Biskop Olaf Gis- ^2- ^prii.

lason over Skalliolt Stift, ang. Eiendomsretten

til Jern afTrag paa Kirkernes Grund. Khavn

* m

') S. D. er et Reskript af samme Indhold udfærdiget ti! Bi-

skop Haldor Brynjolfsson for liolum Stift, med Befah'ng

at indsende sin egen Bestalling, [som udgiven afCliristian.

den Sjette, hvorimod Olaf Gistasons er af 24. Marts 1747]

tiliigenied vedkommende Præsters Kaldsbreve, forsaavidt

de vare udgivne i den forrige IConges Tid, til Confirnia-

tion. - Norske Tegn. XXXI, 227''--2i8.

^) "Og haver du ellers den Eed, hvortil dig herhos KormuLir

sendes, saaledes ailerunderd. paa slet Papir at forfatte og

underskrive, samt Os allérund. at tilsende«, tilioies i det

iovrigt ligelydende Reskript til Biskoppen over Holum
Stift, Haldor Brynjolfsson, udfærdiget s. D. — Norske

Tegn. XXXI, 228.
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4747. 22. April i)!47. — Rentek. Isl. og Færo. Copieb. 2007,

Som Jernet af alt det under Island paa Kirkernes

Grund forefundene eller opdrevne Vrag stedse er ble-

ven Hans Maj' beregnet udi den Tid, at for disse og

andre uvisse Indkomster Regning er bleven aflagt, og

samme nu Sysselmændene allern. er skjenket, imod at

de derfor en vis Afgift aarlig betaler,: saa vil det i5v-

rigt ved den kongelige allern. Bevilling af 3. Maji 1650

have sit Forblivende; hvilket vi udi Gjensvar paa Hans

herom indkomne Ansogning af 8** hujus ville formelde.

Vi forblive &c. Rentekammeret den 22. Aprilis 1747.

1. Mai. Forordning og Reglement ang. de Algierske

Sfie-Passer. Christiansborg 1. Mai 1747i. —
Ikke publiceret i Island, men trykt som Bilag til tferordningen

om Islands Handel og Skibsfart n. Juni i 787, S. 20, jfr. PI.

7. Marts 1787 § 4. — General - Land -Oecon. og Coæmerce-

Colleg. »Forordninger«. Dansk (ogTydsk) Original-Aftryk hos

Hopffner; Dansk og Tydsk i Qvart-Forr. 1747, S. 31—46;

Schou IV, 48-54.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V., at som Vi

forhen allern. have ladet bekjendt£y(5re, at Vi til Vores

kjære og troe Undersaatters Nytte og Sikkerhed udi

deres Skibsfart og Negoce, allern. have sluttet en be-

standig Fred imellem Os og Republiquen Algier, det

og udi Freds- Artiklerne er bleven stipuleret, at de

Skibe, som tilhore Vores egne Undersaatter, med sær-

' deles S(5e-Passe skulle være forsynede, hvorved de deres

Fart og Reise, uden derudi af de algierske* Skibe og.

Krydsere at vorde forhindrede, overalt sikkert kunde

fortsætte, saa have Vi, i Henseende til deslige Sde-Pas-

sers Rigtighed og al Misbrug at forekomme, allernaad.

for godt befunden, folgende Anordning at lade udgaae:

') Plak. 26. Febr. 1781, 21. Januar 1782, 14. April 1783 og

3. Juli 1793; General-Land-Oecon. og Comm. Coll. Skriv.

30. Novbr. 1752.

\
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i) Skulle, alle algierske S(3e-Passe af Vores General- 1747.

Land-Oeconomie- og Gommerce-GoUegio aleue udgives, 1- Mai.

som tillige skulle see derhen, at denne' Vores allern.

Forordning vedborligen vordor efterlevet, paa det den

ved Freden med Algier intenderede Sikkerhed udi Ne-

gocen og Safarten for Vores Undersaatter i alle Tilfælde

kan vorde befoi'dret og befæstiget. — 2) De Skibe, som

med algierske Soe-Passer vorder forsynede, skal virke-

ligen tilhore Vores egne Undersaatter alene, og for deres

Regning equiperes, saa at, undtagen de udi den Middel-

landske Sde fra Sted til andet ved forefaldende Leilighed

tagende Fragter, ikke nogen Fremmed herudi maa have

mindste Andeel, med mindre han sig forhen udi Vores

- Riger og Lande som en Undersaat haver nedsat, og

sammesteds i tre Aar holdt Dug
,

og Disk. — 3) Lige- .

som det derpaa ganske og aldeles ankommer, at Skibene

ere Vores egne Undersaatter alene tilhørende, og for

deres Regning equiperes, da skal til saadant at bevise,

naar et algiersk SOe-Pas af nogen Vores Undersaatter

til noget Skib forlanges, de tvende storste Skibs-Redere,

hvorunder skal være indbegreben den som Skibets

Gorrespondence forer, fi-emvise et fra de samtlige Redere

underskreven Rederie-Brev, og deraf videmeret Gople

med en hosfoiet Efterretning fra sig give, hvor Roderne

ere boende, hvornæst de skulle aflægge deres corpor-

lige Eed, at de ingen anden eller liere Redere end

hvis udi den overleverede Efterretning findes anfcirt,

vide eller kjende, saa og at Skibet ganske* og aldeles

tilhorer kongelig Danske Undersaatter alene, og for dere.s

Regning equiperes, samt at ingen fremmed Puissances

Undersaat, hverken directe eller indirecte, derudi nogen

Andeel haver, da de og tillige skulle fra sig give en

af dennem underskreven edelig Attest eller Gaution,

efter den Formular, som denne Forordning findes ved-

foieL Paa samme Tid skal og den Skipper, som det

Skib skal fcire, hvorpaa Passet forlanges, aflægge hans

corporlige Eed, at han saadant Pas udi ingen Maade
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4747. vil misbruge; men i alt rette og forholde sig efter denne

j. Mai. Vores allern. Forordnings Indhold og Bydende. — Disse
"^"""^

Rederie-Breve og Reverser skulle til ethvert Stedsved-

kommende Magistrat indleveres, ligesom og den herud-

inden ommeldleEed for dennemskal aflægges, som saadant

derefter til Vores General-Land-Oeconomie og Gommerce-

Gollegium ufortovet indberetter, og tillige fornævnte Re-

vers, samt en videmeret Gopie afRederie-Erevet indsender,

• og hvorfra de, naar alting i saa Maade riglig er befunden,

det algierske S()e-Pas behorigen skal vorde meddeelt.

—

4) Om nogen Forandring med Rederiet, imedens Skibet

er paa Reisen, skulde foregaae, enten ved Kjob, S<ilg

eller Arv, saa at de Rettere, som efter Réderie-Brevets

Indhold Skibet tilhorer, nogen Part i Skibet til en Ån-

den skulde sælge, eller og, at en Part i Skibet nogen

ved Arv kunde tilfalde, da skulle de tvende princi-

paleste Redere, som ifolge af næst forestaaende Articul

deres Eed have præsteret, under samme Eeds Kraft

tilforphgtet og skyldig være, saadan Aied de udi Re-

dene -Brevet anfbrte Redere sig Tid efter anden til-

dragende Forandring vedkommende Magistrat straxen

behorigen at tilkjendegive, der saadant til Vores Gene-

ral-Land-Oeconouiie- og Gommerce-Gollegium ufortovet

' have at indberette, dog skulle under saadan Foran-

dring, Kjob eller Sal, ingen anden være forstanden,

end Vores egne Und ^rsaatter, eftersom det forslaaer sig

af sig selv. at ingen Fremmed maa udi Skibet have

, ringeste Andeel, og at i saadant Tilfælde inlet Pas

vorder udgiven. Skulde det ellers tildrage sig, at en

af disse tvende principaleste Redere, som Eden have

præsteret, ved Doden maatte afgaae forend Skibets

Tilbagekomst, da skal, i den Afgaaendes Sted, en an-

den af de storste Redere tilforbunder^ være, den fore-

skrevne Eed for Magistraten at aflægge , samt den

edehge Revers eller Caution, til videre Indsendelse

udi Vores General-Laud-Oeconomie og Gommerce-Gol-

legium, at underskrive, men ifald Skibet, hvorpaa Pas-

\
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set er tagen, skulde^ fSrend Reisen angaaer, lil en 1747.

eller anden indenlandsk Reder enten halv eller ganske 1- Mai.

bortsælges, da skal de forrige Redere tilforpligtet være,

det udtagne SOe-Pas inden 14 Dage efter KjObet at

aflevere til Indsendelse udi Vores General-Land-Oeco-

nomie og Gommerce- Collegium , hvorimod de nye Re-

dere sig om et nyt S(5e-Pas skulle anmelde, og sig

derudinden i alt saaledes forholde, som dette Regle-

ment indeholder og befatter. — 3) Til end ydermere

Rigtighed ved deslige Soe- Passers Udfærdigelse, og

forend fornævnte Redere Eden aflægger, skulle de for

Magistraten producere Maalerbrev eller Attest, ligeledes

Scie- eller Biel-Brev, hvorefter disse indberetter Skibets'

Navn og dets Drægtighed, tilligemed Skipperens Navn,

som det fore skaP; da nu for°* Documenter til Skibet

uforbigængclig behbves og ved samme nbdvendig maa

fblge, og Vores Undersaattiers Skibe, som allerede til

fremmede Lande og Havne ere afseilede, dog alligevel,

endskjSndt samme ikke kunde produceres, n^ed de

fornodne Passe, paa Forlangende, billigen bbr for-

synes, saa skal til den Ende de tvende principaleste

Redere af hvert saadant Skib, foruden hvis dennem

i forestaaende Artikler er paalagt at efterkomme,

endnu med corporlig Eed for vedkommende Magistrat

forsikkre, at de det udtagne Pas til intet andet .end

til det Skib og den Skipper, for hvilke de samme
have forlanget, skal bruge, ligesom og denne Skipper,

ved hans Hjemkomst, med Eed haver at bekræfte-, at

Passet til intet andet Skib er brugt eller af hannem

afleveret. Skulde ellers Skipperen paa hans Reise ved

Dbden afgaae, da skal den, som Skibet udi hans Sted

forer, denne Eed ved Skibets Tilbagekomst for Stedets

Magistrat aflægge, som igjen derom deres Attest til

Vores General-Land-Oeconomie og Gommerce-Collegium

*) General -Land- Oecon. og Comm.-Collegii Sltrivelse 30.

Novbr. 1752.

//. B. 44
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1747. haver at indsende. — 6) Disse Scie-Passer skulle ikke

1. Mai. længere gjælde end for een Reise, at regne fra den Tid

af, at Skibet, hvorpaa Passet er tagen, er gaaen under

Seil, og indtil det igjen udi Vores Riger og Lande er

tilbage komøien, da Skipperen, inden 8 Dage efter hans

Hjemkomst, haver imod behdrig Beviis at indlevere

Passet til vedkommende Magistral, som samme derefter

til Vores General-Land-Oeconomie og Commerce-Golle-

gium indsender; forsommer Skipperen saadant, da

skal han derfor udi 500 Rigsdalers Straf-B(5der være

forfalden. — 7) Dersom et Skib, som med et algiersk

SOe-Pas er forsynet, paa et eller andet fremmed Sted,

imedens Reisen varer, vorder solgt og afhændet, da

•skal Skipperen være forbunden, ifald sig sammesteds

nogen dansk Minister, Agent eller Consul befinder,

^

Passet, efter at han det tilforn haver igjenneniskaaret,

og saaledes casseret, imod behdrig Beviis in duplo, til

dennem at aflevere, derefter indsender bemeldte Mini-

ster, Agent piler Consul, ufortdvet saadant Pas til Vores

General-Land-Oeconomie og Gommerce-Collegium, lige-

som og Skipperen endvidere skal tilforpligtet være, een

af disse Qvitteringer til den Reder, som Skibets Gorre-

spondence fdrer, at indsende, som samme derpaa til

Stedets Magistrat imod behdrig Beviis haver at over-

levere, for derefter udi Vores General-Land-Oeconomie

og Gommerce-Collegium at vorde indsendt; men vorder

Skibet solgt paa saadant Sted, hvor ingen Vores Mini-

ster, Agent eller Consul befindes, da skal Skipperen i

Overværelse af sine Skibsfolk overskjære Passet i fire

Dele, og saadanne Stykker med Skibsfolkets vedfdiet

eedhg Attest, der tiUige skal indeholde paa hvad Sted

Skibet er solgt, ufortdvet til Gorrespondence-Rederen

indsende, som samme saa straxen til Stedets Magistrat

overleverer, for derefter ligeledes Vores General-Land-

Oeconomie og Gommerce-GoUegio imod Beviis at til-

stilles. Forsdmmer Skipperen at efterkomme hvis han-

nem herudinden paalagt er, da skal han derfor 500
'

'

'
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Rigsdaler i Straf betale. — 8) Skulde et Skib, som 1747.

noget algiersk Sbe-Pas haver erholdet, underveis om- 1- Mai.

komme, strande, eller i andre Maader forulykkes, og

det medhavende Soe-Pas ved saadan Leiligbed borte

bUver, da skal Skipperen være tilforbunden udi hans

derover givne Erklæring, under Eed at bekræfte, at

Passet med Skibet aldeles er borte bleven, men skulde

han, uagtet saadant Skibbrud, fornævnte Pas have sal-

veret, da haver han sig dermed at forholde, ligesom i

næstforestaaende Articul anfort befindes. Undergaaer

Skibel med Skibsfolket ganske og aldeles, saa haver

Skibets Gorrespondence-Reder saadant til vedkommende

Magistrat at indberette, for videre udi Vores General-

Land- Oeconomie og Gommerce- Gollegium at tilkjende-

gives. — .9) Alle disse Passer skal være numererede

og derudi i Breden indfort den Datum, naar Eden af

de begge principaleste Redere, saavel som Skipperen,

.er aflagt, hgesom- Vi og allern. ville, at Vores General-

Land- Oeconomie og Gommerce-Gollegium skulle foran-

stalte, at der ved Gollegium en Bog indrettes, hvonidi

skal indfyres og antegnes naar disse Passer udgives og

igjen tilbage leveret vorder. — 10) Ingen maa under-

staae sig noget algiersk Pas at udlaane, pantsætte eller

bortsælge, men deslige Passer skulle i ingen Slags

Maade af Andre bruges, end af Vores egne Undersaat-

ter, som virkeligen ere Redere udi det Skib, hvorpaa

Passet er udtagen; betrædes Nogen derimod at handle,

da skal han ikke alene betale i Straf 5000 Rdir,, mens

endog foruden erstatte de Qvrige Redere, som ikke

udi denne Forseelse ere deelagtige, al den deraf fly-

dende Skade og Ulempe. — 11) Skulde Nogen, det

maatte være hvem det være vilde, understaae sig noget

algiersk Scie-Pas at forfalske, eller i andre Maader til

fremmede Undersaatters Skibe og Tjeneste at mis-

bruge, hvorved Vores egne Undersaatters Handel og

S(5efart til langt fraliggende Steder kunde sættes i

Usikkerhed, da skal saadan En, som en Landsfor-

44*
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I

1747. rædér, paa Liv, Ære og Gods straffes; samme Straf

1. Mai. skulle ikke alene den, som saadan grov Forseelse di-

^'^^
recte eller indirecte befordrer, mens endog denj som

overbevises derom al have været vidende og saadant

ikke aabenbaret haver, i alle Maader være undergiven.

— 12) Alle og Enhver, uden Forskjel, enten det maatte

være nogen af Skibsfolket eller Andre, som beviisligen

kunde angive, at Nogen haver handlet imod sin Eed

og denne Forordning, skal nyde og uden nogen Af-

kortning vorde udbetalt Halvdelen af den Straf, som

udi forestaaende Artikler findes dikteret, hvad enten

den maatte bestaae udi Penge eller confisqueret Gods,

men den anden halve Deel skal være Slave -Kassen

'hjemfalden. Hvorefter Alle og Enhver sig allerund.

haver at rette. Givet paa Vort Slot Christiansborg,

udi Vores kongelige Residence- Stad Kjbbenhavn, den

i. Maji 1747.

FoRMULAK til Reversen, eller den af de tvende

Hoved -Redere udgivende Caution, i Henseende lil de

algierske Soe-Passer:

Vi undertegnede tvende Hoved -Redere udi Skibet

N, N.
,
hvorpaa vi under denne Dags Dato af det kon-

,

gelige General-Land-Oeconomie og Gommerce-Collegio

et Soe-Pas til Sikkerhed for de algierske Krydsere

have erholdet, dectarere og herved enhver for sig paa

det kraftigste forsikkre, ikke alene at fornævnte Skib

N. N. os og de dvrige udi det producerede Rederie-

Brev anforte Redere og kongelige danske Undersaatter

alene og ingen anden tilhore, samt at ingen Fremmed

derudi, hverken directe eller indirecte, nogen Andeel

have, men endog tilforbinde os endydermere hermed,

at vi det forbemeldte os meddelte S(5e-Pas hverken

. skal udlaane, bortleie, pantsætte, sælge, eller til noget

fremmed eller indenlands Skib, under hvad Prætext

del være kunde, overlade, ligesom vi og love og for-

•
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sikkre, at alt hvis udi Deres Kgl. Maj*' allern. udgangne

Reglement af Dato 1" Maji 1747, angaaende de algier-

ske Soe- Passe findes anordnet og befalet, af os i alle

optænkelige Maader nciie og fuldkommen skal vorde

efterlevet og i Agt ta^et. Til ydermere Bekræftelse

underkaste vi os, enhver for sig, vores Personer, Gods

og Formue, til fuldkommen Forsikkring herudinden.

Saa sandt hjelpe os Gud og hans hellige Ord.

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- 19. Mai,

sen og Biskoppen i Skalholt Oluf Gislesen, ang,

Ittdretning af gjennemdragEe Kirkeboger. Frede-

riksberg 19. Mai 1747* — Publiceret paa Althinget

og trykt i Aithingsb. 1747 Nr. iv, 2; h'geledes hekjendtgjort

1 Synodalforsamh'ngen for Skalholt Stift 1747. — Norske Tegn.

XXXI, 236—237; Uddrag i P. Péturss. Hist, EccL Isl. S. 85—
86; Fogtm. V. 1, 68—69. — Islandsk Oversættelse, bekræftet

af Haldér Brynj61fsson, Hélum 31. Augusti 1747; nFororbn-

ing um gegnumdregnar Kirkjubækur», trykt paa Holum 1749,

2 Blade i 4*».

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Under den

6*' Aprilis sidstleden haver du. Biskop Herr Oluf Gislesen,

Os allei-und. forestilt, at Kirkerne paa Vort Land Island,

saavidt dig er bekjendt, have ingen Kirkebog, som dog

i)6r at være efter Loven, saa at Bispen eller Provsten,

naar de visiterer, ingen Regnskab kan faae og haver

intet tilstrækkeligt at rette sig efter, hvorover de for-

rige Bisper have maat gjore en Gisning, hvad Kirken

havde i aarlig Indkomst, og dertil betjent sig af de

Fattiges Forstanderes Regnskaber (saasom Kirken har

der ligesaa megen Tiende som de Fattige), da det be-

fandtes, at Kirken havde meget tilgode hos nogle af

Proprietarierne; da, som denne Uordentlighed foraar-

sager stor Præjudice ved Kirkernes Opsigt der paa

Landet, saa give Vi eder hermed tilkjende, al Vi efter

Reskr. 20. M«i 1757.

1747.

1. Mai.
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n47. slige Omstændigheder, samt efter din. Stiftamtmand

"^,7*^^ Ocksens, herover indhenlede Erklærine, allernaad. have
19. Mai.

'

funden for godt at anordne og befale, at der ved hver

• Kirke pna Island skal af Beneficiariis og Proprielariis

indrettes efter Loven en numereret og igjeunemdragen

Kirkebog, som af Herredsprovslen uden Betaling skal

forsegles, og hvorudi skal indfyres: 1) Al Kirkens Eien-

dom, være sig Gaarde, Huse, Jorder, Eng, Skove, Strand,

samt andet deslige, som den sub Dato eier og behol-

der, item alle Yisitalser, som efter denne Dag blive

gjorte; 2) Kirkernes Inventarium, Instrumenter, Kalk og

Disk, samt Klæder, Bciger og andet saadant nodvendig

og udforlig beskreven; 3) Al Kirkens aarlig Indkomst,

den visse og uvisse, saavel som dens Udgift herefter,

' fra den Tid sidste Regnskab blev tagen og fcirt af af-

gangne Biskop Jon Arnesen, hvilke Regnskaber og af

Sognepræsten skal underskrives til nærmere Rigtighed;

og skal disse Kirkeboger vel forvares ved Kirken, Bi-

skoppen og Provsten til god Efterretning, naar de vi-

siterer; men anbelangende de for de afvigte Aaringer

uaflagde Regnskaber, da skal det dermed have sit For-

blivende ved det den 6*' Maji 1740 ergangne Reskript,

hvorefter Kirke-Proprietarierne skal aflægge Regnskaber

for Kirkernes Indkomster, eller de saa kaldede Kirke-

Portioner. Derefter I eder allerund. haver at rette og

derhen see, at denne Vores allern. Befaling allerund.

vorder efterlevet. Befalendes &c. Skrevet paa Vort

Slot Friderichsberg den 19^' Maji 1747.

2. Juni. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock-

ser);, ang. Behandlingen af Sager mellem Gom-

pagniets Kjfibmænd og Islands Indbyggere. Fre-

deriksberg 2. Juni 1747. — Publiceret paa Althinget

1747 og trykt i Althingsb. s. A. (Nr. iv, 1); Norke Tegn.

XXXI, 244>*—246''; Fogtm. V. 1, 70—72.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Direoteurerne
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for Vores octroyerede islandske Compagnic have ved 1747.

Memorial under 19'''' Aprilis næstafvigt hesværget sig 2. Juni.'

over, at Sysselmand Scluile Magnussen paa Vort Land
"^^'"^'"^

Island paa en usædvanlig Maade haver anlagt adskillige

Sager imod en deres Kjobmand, navnlig Peder Ofve-

sen, og det paa den yderste Tid, da Skibet, hvorpaa

bemeldte Ofvesen var Kjobmand, laa færdig al seile

fra Landet, hvilken Behandling og Omgang at anlægge

Sager paa imod Gompagniets Kj()bmænd og Betjentere

de allerund. formene ville paafbre Gompagniet mange

skadelige Fblger, og derfore allerund. have været be-

gjærendes, at Vi til slig Ulempe at forekomme allern.

ville anordne og fastsætte:

1) At ingen Sag, det være sig til Vidnesbyrds Af-

hcirelse eller til Doms, maatte foretages paa Island imod

Gompagniets Kjdbmænd eller Betjentere fra den Tid af,

at Skibene, hvorpaa bemeldte Kjdbmænd eller Betjentere

fare, ere seilklar til at gaae fra Landet, om endog

Stævning forud kunde være udtaget; men at med slige

Sagers Anlæg, eller ifald de ved Stævning ere anlagde,

da med deres Fuldfdrelse burde beroe indtil Skib til

Havnen igjen ankommer, imod at Indbyggerne paa Is-

land ndd det Beneficium, at Gompagniets Kjobmænd

og Betjentere udi de Sager, som der i Landet kunde

og burde paakjendes, skulde være pligtige at tage imod

Aftens eller een Dags Varsel som ved Gjæsteret, saavel

i Vidnesbyrds- som Doms-Sager, saml at Dom inden 3''*

Solemærker, efterat Sagen er udageret, skulle afsiges.

— 21) At de Underrets Domme oc; andre Judicial-For-

retninger, som imellem Gompagniets Betjentere og Ind-

byggerne paa Island afsiges eller passerer, og som til

Oberretten kan og b5r paaankes, maatte have Tid at

Idbe paa til Indstævning, fra den Tid de ere afsagde

eller passerede indtil Gompagniets Skibe igjen kommer
til Havnene i Island, hvorfra saadanne Gompagniets Betjen-

tere ,(^a^,^l; yUPfTn wAVf^ afseilede, omendskjondt samme
Domme eller Judicial-Forretninger vare over de 6 Maa-
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1747. neder gamle, inden hvilke de ellers, efter Norske Lov,

2- .luni. burde paaankes, hvorhos allerund. indstilles, om ikke

kunde tilfoies den Glausul, al den som vil paaanke en

saadan Underretsdom eller Forretning derimod skulde

være pligtig sligt at iværksætte 3 a 4 Uger efter at Ski-

bet i Havnen er ankommen. — 3) Al Laugmændene

maatle allern. vorde befalede, i de Sager, som imellem

Gompagniets Betjentere og Indbyggerne indstævnes til

Landslhingene, at holde en Extrarel, naar Sagen ikke

beqvemmeligen for de ordinaire Laugthinge, formedelst

Gompagniets Betjenteres Fraværelse eller nylige Ankomst

til Landet, kunde fremkomme, saml at saadan Extra-

Laugret maatte holdes paa el for Laugmanden saavel

som Parterne beleiligt Sled. — 4) At de Domme, som

vorder afsagte ved Laugthingene imellem Gompagniets

Betjentere og Indbyggerne paa Island allern. maatte

tillades, naar nogen af Parterne dennem vil paaanke,

at indstævnes directe til Vores Hoieste-Ret, uden i For-

veieil at indstævnes til Oberrellen, samt at Indstævnings-

tiden til Hciiesle-Rel allern. maatte fasisættes til 6 Maa-

neder, ligesom udi N. L. 1—6—30 er fastsat for Fin-

marken. — Og endelig 5) At naar Gompagniets Kjbb-

mænd eller Betjentere skulde foraarsages al begjære en

Sættedommer , enten til Vidnesbyrds Fcirelse , eller

til Sagers Behandling og Doms Afsigelse, naar den til

Havnen værende Sysselmand, enten som Sagsoger,

Sagvolder eller paa anden Maade saaledes udi Sagerne

var interesseret, at han ikke selv kunde beklæ.de Retten

og Dommersædet, at da en anden af de næst ved

Havnen værende Sysselmænd, paa Kjcibmandens eller

andre Gompagniets Beljenteres Requisition maatte til-

forpligtes at sidde Retten som Dommer, eller og at

Amtmanden allern. maatte anbefales desangaaende at

gjore saadan Foranstaltning og Anordning, al Kjobmæn-

dene og Betjenterne, saavel som Indbyggerne kunde

vide, hos hvem de sig skulle anmelde, naar ellersved-

kommende Sysselmænd i saa Fald ikke kunde beklæde

*
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Retten. — Thi ville Vi efter slig Beskaffenhed; Udi 4747.

V Post hermed allern. have bevilget og anordnet, at 2. Juni.

der udi de imellem det islandske Gompagnies Kjab-

mænd eller Betjente paa den ene og Indbyggerne paa

Vort Land Island paa den anden Side forefaldende Sa-

ger, skal paa samme Maade som ved N. L. 4— 8— -I

om Sorels-Sagers Udforsel er anordnet, og med de udi

saadanne Sager afsagde Dommes Execution efter N.

Lovs 4—22—19 forholdes. — Ligesom Vi i' Henseende

til den S**'* Post ville herved allern. have befalet, at

udi de imellem Compagniets Betjentere og Indbyggere

til Laugthingene indstævnte Sager skal af Laugmæn-

dene i forskrevne Maade, naar Sagerne ikke beqvem-

melig for de ordinaire Laugthinge formedelst Compagnie-

Betjenternes enten Fraværelse eller deres nylige An-

komst kan indfinde sig, sættes Extraret paa et saavel

for dem som Parterne beleiligt Sled; — og angaaende I

5*" Post, da ville Vi allern. have accorderet, at der udi

deslige Sager, soni Forestillingen ommelder, hvor Syssel-

manden enten som Sagsoger, Sagvolder eller udi andre

Maader maatte være interesseret udi Sagen, skal af

Amtmanden, dog efter derom til ham fra enten af Par-

lerne foregaaende Requisition, skee Udmeldelse til næste
,

Sysselmand, som Retten udi samme, saavel Vidne- som

andre Sager, forsvarligen kunde betjene. — Men hvad

sig og 4*" Post anbelanger, da have Vi allernaad.

funden for godt, al det derudinden haver sit Forbli-

vende ved Loven. — Hvorefter du dig allerund. kanst

vide at rette, og udi ivrigt saavel Supplicanternc denne

Vores allern. Resolution at tilkjendegive, som og Amt-

manden paa Vort Land Island heraf behovende Under-

retning at meddele, paa det han denne Vores allern.

Villie Laugmændene og Sysselmændene ligeledes til

allerund. Efterretning og Efterlevelse kan lade bekjendt-

gjbre. Dermed &c. Skrevet paa Vort Slot Frederiks-

berg den 2, Junii Anno 4747.
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1747. Bevilling for Directeurerne veddet islandske

Compagnie og Compagniets Kjobmand Peter

Ofvesen, ang. Fritagelse for at udtage Contra-

Stævning. Christiansborg 9. Juni 1747. —
Norske Reg, 36, 319*—321.

Vi Frederik deii Femte &c. G. A. V., at eftersom

Directeurerne ved Vores octroyerede islandske Com-

paguie udi Vores- kongelige Residentsstad Kjobenhavn

for Os allerund. haver andraget, at, efter at Syssel-

manden udi Skagefjords Syssel paa Vort Land Island,

Schule Magnussen, den 21. Septembris 1745 havde

ladet indstævne en deres Kjobmand ved Handelen paa

Hofsaas Havn, navnlig Peder Ofvesen, at mode for Ret-

ten den 18. Oklobr. næst efter, deels for adskillige til

Compagniet formerede Prætensioner, deels for saa kal-

dede Skjeldsbreve, og han derefter udi hans Fraværelse

den 18. Martii 1746 havde erhvervet Dom, at han paa

Compagniets og egne Vegne skulde betale efter for"*

Schule Magnussens Paastand, samt udi Boder og Om-

kostninger , tilsammen den Summa 157 Rd. 4V:> Mk.,

har for" Sysselmand Schule Magnussen atter udi Con-

trapartens Fraveprelse endvidere indstævnt bemeldte

Dom for Lauglhinget, hvor den 30. Augusti 1746 er

afsagt saadan Dom, at Kjdbmanden Peter Ovesen skulde

betale paa egne og Compagniets Vegne 131 Rd. 84 Sk.

Croner, saml til Sysselmand Schule Magnussen i Fuld-

retter og otte Marker og til Os fire Marker, hvorved

Compagniet foler sig hoilig fornærmet, og desaarsag

agter at lade denne Dom for Oberretten paa bemeldte

Island lil nærmere Paakjendelse indstævne, anholdendes

derhos allerund., at, da bemeldte deres Kjobmand deels

af Uvidenhed om Lovens Formalitet, deels af Mangel

paa* Tid, har forbigaaet at udtage Contra -Stævning til

Lauglhinget, til den forhen ergangne Underrettes-Doms

Underkjendelse, det maatte desaarsage være dennem

tilladt, forskrevne Uuderrettes-Dom tillige med Laug-
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rettes-Dommen af 30. Augusti 1746 ligesaa fuldt, som 1747.

om derudinden havde været udtaget Contra- Stævning^^^'^^rj^

lil LaugUiinget, ved OberreUen at paaanke. Thi have

Vi, efter sUg Beskaffenhed^ allern. bevilget og lilladtj

saa og hermed bevilge og tillade, at det ikke skal være

det islandske Compagnie eller for" deres Kjobmand

hinderlig udi forskrevne Sags Drift, at der ikke af

Kjobmanden er udlaget Conlra-Stævning til Laugthinget

til den imellem Schule Magnussen og Peder Ofvesen .

den 18. Martii 1746 afsagde Doms Underkjendelse,

men at det maa være og for gyldig passere, naar saa-

dan Underrettes-Kjendelse tillige med Laugmandens Dora

paaankes. Forbydendes &c. Christiansborg Slot den

9. Junii 1747.

Kongelig Resolution ang. Tilførsel til Island 4. juh.

af fremmed Jern. Christiansborg 4. Juli 1747.

— 1 Anledning af- en af Compagniet opstillet Fortolkning af

Octroyen af i. Decembr. 1745 § 2, som tillader Tilforsel til

Island og Finmarken af en vis Andeel fremmed Jern, dog

at dette ingenlunde maa overgaae aarlig 300 Skp. , hvilket

Compagniet fortolkede saaledes, at Tilforsel af indtil 300 Skp.

fremmed Jern aarlig var ligefrem tilladt, og havde derfor taget

det hele Qvantum, som opgives til 220—270 Skp. aarlig til

Island (kun for 1744 beregnes 322 Skp.) og 12 å 20 Skp. til

FinmarKen, alene fra Sverrige. Compagniet anforte, at det

desuden forte 2200 Gange Hesteskoe til Island, forarbeidede

"af indenlandsk Jern. Rentekammeret derimod fortolkede Oc-

troyen saaledes, i Henhold til Resol. 19. Marts 1739, -at den

kun bevilgede Tilforsel af Halvdelen fremmed Jern, dog at

denne Halvdeel aldrig overgik 300 Skp. , og bemærker des-

uden, at der fra Island vare indlobne Klager over det svenske

Jern. som altfor skjort. I Anledning af denne Difference vare

to af Compagniets til Island bestemte Skibe standsede paa

Toldboden (Forestill. . Juni 1747). — Rentek. Norske Relat.

og Resoi. ProL. 28, Nr. 40 (for 1747).

Vi have af foranforte Kammerets allerund. Fore-

stilHng erfaret den af Direcleurerne for det islandske

og finmarkske Compagnie til Os indgivne Klages Urig-



1747.

4. Juli.

Kgl. ReSOL. ING. tlLFORSEi AF JeUN.

tighed, og hvor urettelig de explicerer den dennem

meddelte Ociroy, angnaende det til Handelen erfordrende

Jern, idet at de af de for åoMe Aar udsendte 272 Skip-

pund 8 Lispund 1 Pund ikkun haver tagen 12 å 13 Skp.

norsk Jern, men det ovrige alt fra fremmede Steder,

da dog den dennem meddelte Fri-Order, der grunder

sig paa Octroyen og den derudi {)aaberaabte allern.

Resolution af 19. Marlii 1739, alene bevilger dem Frihed

til at lade den halve Deel af det i saa Maade behovende

Jern komme fra fremmede Steder. Om nu endskj(5ndt

Vi saadan deres Omgang med Mishag have anseet, be-

vilge Vi dog af særdeles Naade, at det for dette Aar

dermed maa have sit Forblivende, som passeret er,

men derhos er Vores allern. Villie, at Directeurerne for

den folgende Tid nciie skal rette sig efter Octroyen og

den forbemeldte derudi paaberaabte allern- Resolution

af 19. Martii 1739 saaledes, at hvis Stangjern til denne

Handel behoves, som alt skal være af god forsvarlig

Ronitet, deraf maae de alene lade den halve Deel komme
fra fremmede Steder, hvilken halve Deel dog intet Aar

maa overstige 300 Skp., hvorefter det saaledes baade

ved de fra Vores Rentekammer aarlig udstedende Fri-

Ordres, som og siden videre ved Toldboden n'6ie bliver

at iagttage. Christiansborg Slot udi Kjobenhavn den

4. .Julii Anno 1747. -

^8. ^eptbr. Bispe-Enke Fru Gudrun Einarsdatters Te-

stamente. Me9a]fell 518. Septembr. 1747. —
Dette Testamente, hvorved nogle faste Eiendomme tages til

pios usus, navnlig til flere Præstekaldes Forbedring, er kon-

gelig confirmeret og her i Samlingen opfort under den konge-

lige Confirmations Datum, den 16. Februar 1748.

1



Specifigation over .Præstekaldene, 701

Specification paa alle Præstekalde og deres

ReVenuer paa Island. ~ Efter et blamit Kirke -Inspec-

tions-Collegii Papirer i Caacelliets Archiv opbevaret Exemplar,

egenliændig paalegnet af Hnrhoe: „denne Fortegnelse har jeg

faaet af Herr Amtmand Pingel paa Island, og skal være den

accurateste

I. .Udi Skalholt Stift.

[Jevnf. P. Péturssons Hist. Eccl. Isl. 299-303, hvor dog
Tallene synes at være forandrede efter Specificationen fra 1737].

livad

Grund

1

3

4

Hoved-Kald

Mule Syssel.

Skeggja-

staMr ^

Hof i Vopna-

firbi

Refsta&ur. .

HofLeigur- .

Annex

6

S

Kirkjubær

As"

Vaipjofstab,

11

12

13

Hallorms-

sta&ur

buigmuH

.

Vallanes

Ey&ar

Hjaltasta&ur

Desjarmyri

Benef.
h

Benef.

Bénef.

Bénef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Reveniier . Herligheder

Kd. Mk. flk.

5.^. -

37.- -

15.5. 8.

9.2.12.

61.^. -

18.- -

43.- -

Benef. '[ 24.3. -

Benef. 48.3. 4.

Propr.

Gods
Benef,

Benef.

12 - -

11.5. -

Forsi rand, Fi-

skerie, Skov.

Græsg., Skov,

Forstrand.

Forstrand.

Græsg., Skov,
Forstrand.

Græsg., Skov,
Fiskerie, Sæl-

hundfangst.

Græsg., Skov,

Forstrand.

Græsg., Skov,

Forsirand.

deilig Skov, -

Forstrand.

Græsg., Skov,

Forsirand.

Græsg., Skov,
Forsirand.

Græsg., Skov,
Forstrand, Fi-

skerie,

18.5. 8. Skov^ Forsir.,

Fiskerie.

') mi: 5 Rd.
^) 1737: 15. 4. 4.; andre have 15. 4; den her anforte Spe-

cification svarer til uSkribuklosters« fra 1737.

3) 1737; 18 Rd. 1 Mk.
*) 1737: 43. 1. 4.

*) 1737: 13 Rd. 1 Mk.

1748.

*
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1748.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

Hoved-Kald

Dverga-

steinn *

Klyppsta^).

-

Fjort)ur. . .

Skorrastab.

Annex

Kolfreyju-

sta&ur

Heydalir*,

Berufj5ribur

Hof i Alpta-

firdi*

|)VoUå

H6]mar

Skaptafells
Syssel.

Husavik,

hvad
Grund

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Berunes. Propr.

Gods
Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Bjarnanes Skålh.

Domk.

Revenuer

Rd. Mk. Sk.

11.4, -

15.3. -

11.- -

42.2. -

*

35.1. 4.

13.3. 4.

57.5. 4.

12.'. -

15.4. 4.

4.- -

40.-10.

11.- -

26.- -

Herligheder

Forstraud.

Skov, Forstr,.

Græsg., Skov,

Fiskerie,

Græsgang,Æg,
Skov, Forsir.

temmel. Græs-
gang.

Græsgang, Fi-

skerie, Skov,

Æg ,
Silung-

fangst.

Græsg., Skov,

Fiskerie, Sæl-

hundfangst.

Græsg., Skov%

Forstrand, Fi-

skerie, Æg,
Sælhundf.

Fiskerie, Vild-

fugleæg.

Græsgang, Fi-

skerie, Skov.

O 1T37: Dvergasteinn og Mjéifjorbur (Fjor&ur) tilsaiiimentagne

22 Rd. 4 Mk., hvilket stemmer med de her anforte Nr.

14 og 16.

1737: 14 Rd. 4 Mk. 12 Sk.

^) 1737: 53. 5. 4.

1737: 13 Rd.

O 1737: 13. 1.
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3

Hoved-Kald
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Eiriholt

Kalfafell-

sta^ur

Sandfell . .

6

8

9

10

11

12

Stafafell

Hcif&abr.

Asar . ,

Arinex
Grund

Benef.

Ben el".

Hof.

Sélheimar .

j^ykkvabæ
Kloster.

SkarS . . .

Kirkjubæ Kl

Kålfafell

Reynir.

Buland
og Skål.

Dyr-

hélar.

1

2

6

Rangauvalla

Syssel.

H61ar #

Holt

Stéridalur

.

Ewindar-
nnili.'^

Brei&abél-

stabur.

Kross. . .

Skutnsta&ir,

Sleinarj,

Sk6gar,

Midbæli)

Teigur.

Vo&mu-
lasta&ir

Storolfs-

hvoll.

Benef.

Benef.

Propr.

Gods
Propr.

Gods

Propr.

Gods

Benef.

Benef.

Reveniier

Hd. Mk. 8k

17. >. -

27.1. 4.

5.3. 4.

37.-12.

21.1. -

16.5. -

26.3. -

24.- -

r

22.2. -

43.1. -

10.2. fi.

46. - -

Benef. 87.2. -

Propr. 1 5.3.1'2.

Gods
Propr. 72.5. 4.

Gods
Benef. 182.4. 8.

Propr. 32.5. -

Gods
Propr. 32.1. -

Gods

') 173T: 46 Rd. 8 Sk.

173T: 27 Rd. 3 Mk. 4 Sk.

Herligheder

Æg, Fiskerie,

Skov,Forstr.

Græsgang, Fi-

skerie, Skov,

Forstrand.

Æg, Skov, god
Græsgang.

Sælhund, Fi-

skerie.

Græsgang, Fi-

skerie.

temmel. Græs-
gang

,
Skov,

Forstrand.

Græsg., Skov,

Fiskerie, For-

strand,

Fiskerie , For-

strand.

Fiskerie, For-

strand.

Græsg. , Skov.

1748

stor Forstrand.

Fiskerie.
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4748.

i2

13

1

2

Hoved-Raid

8 Oddi

9 St6ruvellir

10 Keldur

ii Arbær *

Annex

5

6

8

10

Kåifholt

Vestmanna-
eyjar.

Arnes
Syssel.

Steinsholt

Hruni

Reykjadalur

Hrepph61ar

Olafsvellir

Villingaholt

Gaulverja-

hær
LaugardæJir

Kaldabarnes

Torfasla&ir*''

Skard,

Klofi.

Gunn-
arsholt.

Mart.- ,

tiinga,

Haui. \

As/- iiåf-

ur.

hvad
Grund

St6ri-

nxipur.

Tiingu-

fell.

St6ra-

Hof.

Hr6ars-
holt.

Stokks-

eyri.

Hraun-

ger&i,
I

Odd-
geirs-

\

h6Iar.

'

BræBra-

tiinga

Hauka-

dalur.

Reveniier

Bd.Mk. Sk.

Benef. 121.- -

Propr. 35.3.12.

Gods
Propr. 22.3. 4.

Gods
Propr. 31.1.-

Gods

Benef. 36.1. -
•

38.- -

Benef. 19.1.JJ.

Benef. 42.2. 2.

Benef. 1 8.2. 3.

Benef. 27.4. 3.

Benef. 21.1.12.

Benef. 21.1.12.

Benef. 83.4.

Benef. 00.4. -

Skålh. 11.4.12.

Jord

Benef. 24.2.12.

i

') 1737: 31 Rd. 4 Sk.
'

Reskr. 27. Mai 1803.

1737: 24 Rd. 4 Mk. 12 Sk,

Herligheder

Forstrand, Fi

skerie. Æg.
temmel. Græs
gang, Skov.

Græsgang, For
strand.

Fiskeri e.

Ho, Græsgang,
Skov.

Ho
,

temmelig
Græsg.,Fiske-

rie, Laxfangst.

Græsg. , Lax-

fangst, Skov.

Græsg., Laxf.

vel H(5, Græsg.
temmel. Græs-
gang,Fiskerie.

Fiskerie, Skov,

Æg, Forsir,

vel Ha, Æg.

vel Ho, Græs-
gang.

'
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12

13

15

16

17

1

2

3

4

Hoved-Kald Atinex

Mi&dalur

Mosfell

SnÆifugl-

stabir

|)ingvellir

Amarbæll

Str()nd

Skålholt

guldbringk

Syssel,

Statur

Hvalsnes

I

5)

1

Utskålar

Kålfaljyrn

Gar&ar
H

Reykjavik

KjOSAIt

Syssel.

Mosfell

BrautarholL

Reynivellir

BORGAU-

FJORDS SySS.
I

Saurbær

UthHb

Bdrfell,

Klaustur

h6Iar

Ulfljéls-

vatn

Hjalli,

Reykir

Krvsu-

vik

Ilvad
Grund

Benef.

Betief.

Benet'.

Bessa-

sta&ir,

Nes,

Laug'

arnes

Gufunes
Saurbær

Mebalfell

Beuef.

Benef.

Propr.

Gods

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

m p 9 P

Benef,

Propr.

Gods
Benef.

Benef.

Revenuer

ad. Mk. Sk.

1 6.3. -

10.1. -

13.5.13.

36.- -

46. 10.

17.4. k.

20.-- 1

22.2. -

20.- -

43.- -

45.3. -

75.3. 9.

40.- -

26.4. 6

32.2. 7

41.3. -

34.5. -

Heriiglieder

temmelig ttci,

Græsgang.
temmelig Ho,

Græsgang.
Skov

,
Græsg.

Skov, FiskeHe,

vel Ho, Forsir,

Fiskerie.

godt Fiskerie

Fiskeri e.

godt Fiskerie.

godt Fiskerie,

godt Fiskerie.

vel He, Græsg.

Skov, Fiskerie,

Sælhundf.

') saai. (ikke 30 Rd.) i Specificationen ; i Specificationen af
1T3T anfores ikke Skalholt.

45
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4748

2

Hoved-Kald

Gar&ar

5

6

1

2

3

Melar

Hvanneyri

Lundur

Reykholt

Hiisafell

Annex
Il Vild

Grund

Innri- Benef.

H6Imur ^

Leirå Benef.

Bær Propr.

Gods
Filjar Benef.

Benef.

Myra Syssel.

Gilsbakki

6

i

2

Hvammur

Stafholt

Borg

SiaBarhraun

Hitardalur

Snæfells og

HNAPPADAL

s

Sysseler.

Akrar . . .

Miklaholt. .

Stalbasta^Jur.

Kal-

mans-
lunga, As

Sf&umtili

NorB-

lunga.

Hjarfear-

holt
r

Alpla-

nes
Alp t år-

tiinga

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Propr.

Gods
Benef

Benef.

Reveniier

Rd. Mk, Bk.

29.4.

37.1. 8.

29.4. -

15.1. 8.

68.4. -

23.2.

27.i. 6.

Hjorsey, Propr.
Krossh., Gods
Koibst.

Rau&am. Benef.

Hofstab.

BiiMr Benef.

37.4. -

62.2. 6.

48.5. -

1 7.2. -

\ 02.3. 6.

42.1. -

48.- -

i 05.5.10.

') Reskr. 12. April 1815.

1737: 28 Rd. 12 Sk.

Herligheder

Fiskerie , For-

strand.

vel Ho, Græsg.,

Æg, Skov,

Forstrand.

Græsg. , Skov.

Laxfangst.

vel Ho, Græsg.

Skov, Laxf.

Græsg. , Laxf.

Forsirand.

Græsg., Skov,

Laxf., Æg, Fi-

skerie.

Græsg., Skov.

vel H(i, Græsg.,

Laxf., Skov.

Græsg., Skov,

Fiskerie.

Græsg. , Sæl-

hundf., Æg,

vel Hb, Fiske-

rie,Forstrand.

Fiskerie, Æg,
Forstrand.

Fiskerie, Ægj
Forsirand.
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6

7

8

Hoveti-Kald

Kncir . . . .

[ngjaldshéll

Selberg .

Hekafell

.

Brei&abolst.

Annex

Laugar-

Grund ' Revenuer

j
Kd. IHk. Sk.

Propr.
;

32.2. -

brekka,
I

Gods '

Einarsl.

Bjarnar-

hcifn

Narfeyri

1

3

4

5

Dala Syssel.

Snéksdalur

Kvennabr.

Hjar&ariiolt

Hvaminur .

Skarb . .

Sau&af.

Vatnsh.

Propr,

Gods
Benef.

Benef.

Benef.

36.4, -

83.- -

97.- 8.

52.5. -

Sta&arf.,

Sælings

dalst.,

Asgarb.

Bi'i(5ard.

6Sta&arh611 . Hvoll

1

Bakdastu.

Syssel.

Parpsdalur

Stabur a

Reykjanesi
Gufudalur .

MiiliåSkålm-

arnesi

Brjåmslæk,

Reykhol

Propr.

Gods
Beaef.

Benef.

Benef.

Propr.

Gods
Propr.

Gods

Herligheder 4748

Fiskerie.

Fiske ri e.

Græsgang,Æg,
Fugle, Sælh.

fangst, Forstr.

Græsg., Skov,

Æg ,
Fugle,

Forsirand.

3G.2. -

32.4. 7.

57.2.12.*

67.'i. 3.

45.2. 6.

36.5. -

vel H(5, Græsg.
velHd, Græsg.,

Laxfangst.

Græsgang.

Fiatey

Hagi

Propr.

Gods
Benef.

Benef.

Propr.

Gods
Propr.

Gods

18.3. «.

40.1,15.

42.3. 8.

28.- 8.

22. - 9.
-

vel Hii, Æg,
Sælh. fangst,

lemmel. Græs,

Skov.

') mT: 57. 3. 12.

1737: 22 Rd. 12 Sk.

45*
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1748

8

Hoved-Kald

Saurbær . .

Selårdalur

.

Annex

Sau&lks-

dalur

Laugar-

dalur

1

2

3

i

5

6

7

8

9

10

11

Otrardalur

ISAFJORD

SyssEt.

Rafnseyri

12

13

1

Alptamyri .

Mvrar . . .

I

Sandal" . .

Eyri i Skut-

ilsfir^i

Holi . . . .

hvnd
Grund

Propr.

Gods*
Benef.

Benef.

Statur . . .

Eyri ....

Vatnsfjorbur

Kirkjub61

Stab. å Snæ-
fjallastr.

Slab. i Grvik

Stabur i Abr

alvik

Stranda
Syssel.

Arnes

Niipur,

Sæb61
Hraun

Kirkjub.

1 Vallj.d.

Ogur

Benef.

Benef.

Propr.

Gods
Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Propr.

Gods
Benef.

Propr.

Gods
Benef.

Benef.

Benef.

Vfi Ben.

Reveniier

Ild. Mk. Sk.

38.5. -

82.2.10.

19.- 3.

40.2. 4.

32.2.

23.- -

36.- -

38.3.12.

75.-12.

5.- -

22.- 9.

69.- -

1 1 4. 7.

9.- -

22.2. -

8.- -

10.2. -

Herligheder

Græsg.. Skov,

Fiskerie.

Græsgang.

Fiskerie, For-

strand.

Fiskerie, Skov.

Skov.

Græsg., Skov,

Fiskerie.

Skov, Forstr.,

Sælhundfgst.

Fiskerie.

Græsgang,Æg,
Sælhundfgst.

Fiskerie, Sæl-

hundfgst, For-

strand.

Fiskerie.

vel Hc5, Græs-
gang, Sælh,-

fangsL, Forstr.

GræsgangjÆg.
Sælhundfgst,

Forstrand.

') feiiaglig anfort som Proprietairgods, da Saublauksdalur alle-

rede forlængst (1512) var lilevet Beneficium; kun Annexet

Saurbær (og det senere stiftede Capel i Breibavik) pr Pro-

prietairgods.
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2

Hoved-Kald

Sta()ur

Trollati^nga

Prestbakki

Anncx

Kalda?)-

arnes

Fell

Iivad

Grund

Benef.

Benef.

Benef.Ospaks-

l
eyri

Summa 128 Kald, Reventier 4499 Rd. 4 Mk. 2 Sk.

Reveniier Herligheder

Rd. Mk. Bk

39.2. Græsg., Skov,

Forstrand.

21.3. - GræsgangjFor-

strand.

32.1.14.

1748

IL Udi Holum Stift.

2

3

Hoved-Kald

hunavatns
Syssel.

Hoskuld-
stacir

Hof å Skaga
strtind

Hjallabakki

4

6.

8

9

10

11

12

J)i'ngeyra

Kloster

Bergsta&ir

Blondudals

h61ar.

Aubkiila .

Undirfell .

Grims-

tungur

Brei&abol-

sta^ur

Vestrhops-

holar

Tjorn . . .

A nnex
11 V dU

Grund

Benef.

Spå-Tik ' mJ \^ Benef.

konufell.

• • « * * Benef.

Bolstad Benef.

arhliB.

Holta- Benef.

statir.

Svina- Benef.

vatn.

Mår- Benef.

stabir.

Benef.

Vi&idals- Benef.

iunga.

Benef.

Kirkju- Benef.

hvamm.

2.

Reveniier

R(t. Mk. Sk.

51.3. 2.

27.3. 1.

1 1 .?. ?.

37.2. 8.

26.1. T.

19..^. 2.

16.-i3.

14.4.-

16.3. 4.

67.2. 3.

12.4."

18.-?.-

Herligheder

.emmel. Græs-
gang, Forsir.

Forstrånd.

Græsrg. , For-

strand, Sæl-
hundfangst,

Græsg., Skov.

Forstrand.

Græsg
,
Skov,

Forstrand.

Græsg., Forsir.

Græsgang, Sil-

ungfangst.

vel Ho, Græsg.,

Forstrand.

Græsg., Forstr.

Forstrand, Fi-

skerie.

saal., ikke 18 Rd
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1746.

13

14

15

2

3

4

5

6

7

8

9

Hoved-Kald

Sta&arbakki

Melsta&ur .

Sta&ur vi&

Hnitaf.

SkAGAF JORDS

Syssel.

Miklibær i

Blonduhlft

Gobdalir .

Hvammur

Ripur . . .

Bavh * 9 t

Knappstabir

Reynistab

Kloster .

Hof ... .

10

li

12

13

U

1

Fell I Sléttu-

hH&.

Flugumyri .

Mælifell . .

Glaumbær
,

Fagranes . .

Annex

Nupur.

Silfra-

stabir,

vellir.

Abær.
Keta,

Vibvik.

Holt.

Mikli-
/

bær, t

Gvbf. ^

HofSi.

H6Iar

Oefjords
Syssel.

Hrafnagil . .

hvad
Grund

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Hof-

sta&ir.

Reykir,

HoHJifc-

Benef.

Propr.

Gods.

Benef.

imyri.

Sj afar-

borg.

Kaup-
ångr.

H61um
Domk.
Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Reveniier

ng. Mk. Sk.

45.1. -

63.2.14.
^

25.5. 7.

31.5. P.

35.?. 6.

17.4. 3.

21.-9.

36.3. 4.

9.3.12.

32.2. 8.

32.2. 2.

1 6. -12.

23.1. 9.

36.5. 1.

54 5. 4.

25.3. 3.

20.--

47.3. fi

Herligheder

Forstrand.

temmelig Ho,

Forstr. , Sæl-

hundfangst.

Forstr., Silung-

fangst.

lemmeHg ^Ho,

Forstrand.

god Græsgang.
Græsg., Fiske-

rie, Forstr.

god Græsgang.
Fiskerie, For-

strand, Sil-

ungfangst.

god Græsgang.

Skov, Fiskerie,

Silungf., For-

strand.

Græsg., Forstr.

Græsg. , For-

strand, Æg.
Forstr., Fiske-

rie, Sælhund-
fangst.

Forstrand

') saal., ikke 62. 2. 14

t Å
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2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

Hoved-Kald

Glæsibær . .

Bægiså . . .

Myrkå , .

Slærri - Ar-

sk6gur.

Vellir . . .

TjorniSvarf-

abardal,

Upsir . . . .

14

15

16

1

2

3

Kviabekkur

Hvanncyri

Mi&garbar i

G ri rasey

Grund . .

Mikligar()ur

Saurbær . .

Mcibruvalla

Kloster

Miinkal)verå

Norder
Syssel.

Svalbard . .

Annex

Lcig-

manns-
hh'b,

Sval-

barb.

Bakki.

Urbir

Siglu-

nes.

•a k > •

Mobru-
vellir.

Molar, 1

Sl6ri-

dalr. ?

' * • * 4

hvad
Grund

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Propr.

Gods.

Propr.

Gods.

Benef.

Laufås . . .

Hi5f()i . . . .

f)aungla-

bakki

Glæsi- * *

bær ^

Benef.

Grytu- Benef.

bakki
Flatey Benef.

Reveniier

Rd. Mk. Sk.

26.5. 3.

30.- -

13.3. 4.

10.1. 4.

37. - 5.

29.2 6.

8.- -

30.- -

12.- -

1 9.4. -

28.- -

20.. -

53.5. -

27.4. -

21.- -

12.2.

62.5. 2.

29.J. 8.

12.5.10.

Herligheder

Græsg., Skov.

1748.

Skov.

Skov.

Skov, Fugl-

fangst, Fiske-

rie.
•

vel Ho, Fiske-

rie.

Græsg.
,
Skov,

Forstrand.

vel Hc), Græs-
gang, Forstr.

Forsirand.

Fuglf. , Forstr.

Skov

Skov, Fiskerie.

Forstrd., Skov,

Fiskerie.

Forstrand.

) jevnf. Oefjords Syssel Nr. 2.
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1748 Hovi;d-K.ald

Hals . . • .

6

8

9

iO

J)6roddstab.

Eyjadalså ,

Helgastabir

Reykjahift

Miili

16

kl

18

Grenja&ar-

sla&ur

Nes. . . .

Husavfk .

li

13

1 4 GarSur . . .

ISiSkinnastab

1 Axarf.

Preslholar

Svalbarb i

|)islilfir&i

Sau^tanes.

Anuex

Ilkiga-

stabir, /

Drafla-

sta&ir

Ljosav.

Lundar-
brekka
Einar-

stabir

Sk\Hu-

staJ)ir

|)verå

As

hvad
Grund

Propn
Gods

Benef.

Benef.

Benef.

Propr.

Gods
Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Benef.

Revenuer

Rd. Mk. Bk.

56.4.14.

30.3. 6.

18.1. 2.

33.2. 8.

22.2.14.

59.4.10.

163.- 6.

1 6.2. 4.

37.- -

32.3. 4.

31.j. 4.

26.2. 2.

Herligheder

Forstrand, god
Skov.

Græsg., Forsir.

Skov.

Fiskerie, Skov.

vel Ho, Fisker.,

Skov, Forstr.

vel Hij, Fisker.,

Forstrand.

Fiskerie, Skov.

Fiskerie, Sæl-

hundf., Forst.

Forstrand.

Fisker., Forstr.

19. Januar.

Græsg.,Fisker.,

Forstrand.

Benef. 14.2.ij. Forstrand, Sæl-

hundfangst.

Benef. 21.- 6. Forstrand, Sæl-

hundf., Fuglf.,

Æg.
Summa i Holum Stift: 63 Kald, med 1943 Rd. 2 Mk.

11 Sk. aarlige Reveniier.

Er altsaa paa hele Island: 191 Præstekald, hvis aarlige

Reventier i Penge er 6443 Rd. 13 Sk.

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock-

se«, aijg. Confirmation paa Bestallinger. Chri-

stiansborg den 19. Januar 1748. — Publiceret paa

Ahhinget 1748 (.Althiugsb- s. A. Nr. VIII). Norske Tegn, XXXI,

368.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Da Vi ved

allern. Reskript af 21. Aprilis afvigte Aar have iblandt
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andet ladet dig allern. bekjendtgjore Vores allern. Villie, 1748.

anlangeiide Vore civile Betjentere paa Vort Land Island, Januar,

deres af Vores eiskel. kjære Herr Fader, salig og hoi-

lovlig Ihukommelse havende allern. Bestallingsbreves

Indsendelse til Vores derpaa forventende allern. Confir-

mation og Fornyelse, og Os nu ved Vores Geheimeraad

udi Vores Geheime-Conseil og Ober-Secreterer i Vores

danske Cancellie, Os elskelige Johan Ludvig Holstein,

Herre til Grevedommet Ledreborg, Ridder p. p., er bleven

refereret de adskillige, saavel fra fornævnte Vore civiles

Betjenlere, som og fra Biskopperne paa egne og samt-

lige Præsteskabet, samt Geistliges Vegne paa bemeldte

Island oversendte allerund. Memorialer og derved gjorte

Ansfigning om, at Vi allern. ville forunde dennem deres

Bestallingers Confirmalion gratis og uden Betaling: saa

give Vi dig nu herpaa tilkjende, at Vi af sær kongelig

Mildhed og Naade ville herved allern. have confirmeret

og stadfæstet samtlige verdslige Embedsmænd paa Vort

Land Island, som deres Confirmations-Beslallinger fra

Vores danske Cancellie burde tage og udlose, udi deres

ved Vores allern. Regjerings Tiltrædelse hafde Betje-

ninger og Embeder. Hvorefter du dig allerund. kanst

vide at rette, og denne Vores allern. Resolution at lade

de Vedkommende, saasnart Leilighed dertil kan gives,

kundgjore, ligesom Vi og ved allern. Reskript af Dags

Dato have ladet Biskopperne over bemeldte Island an-

befale, at de, hver udi sit Stift, sligt for de Geisllige

lader bekjendtgjore. Befalendes &c. Christiansborg

Slot den 19. Januarii 1748.

Reskript til Biskoppen over Skalholt Stift, 19. januar.

Oluf Gislesen, ang. Confirmation paa Geistliges

Kaldsbreve. Christiansborg 19. Januar 1748.

Norske Tegn. XXXI, 3CB.

Frederik den Femte &c. V. G. T. Da Vi ved allern.

Reskript af 21. Aprilis afvigte Aar have ladet dig Vores.
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1748. allern. Villie bekjendts^jore. anlangende ^ samtlig Præste-

19. Januar, skabet udi det dig allernnaadigst anbetroede Stift, deres

af Vores elskelig kjære Herr Faders salig og hbilovlig

Jliukomnielse havende nllern. Bestallings -Breves Ind-

sendelse til Vores danske Cancellie, lil Vores derpaa

forventende allern. Gonfirmalion og Fornyelse, og Os

nu ved Vores Geheimeraad åc. Joh. Ludv. Holstein &c.

allerund. er bleven refereret den fra dig paa samtlig

Præsieskabets Vegne indkomne allerund. Ansbgning, at

dem deres Bestallingers Gonfirmation maatte forundes

gratis og uden Betalings Erlæggelse: saa give Vi dig

nu herpaa lilkjende, at Vi af sær- kongelig Mildhed og

Naade ville herved allern. have confirmeret og stad-

fæstet- samtlig Præteskab og andre Geistlige udi det

dig allern. anbelroede Skalholt Stift, som ellers deres

Gonfirmations-Bestal]in£;er fra Vores danske Gancellie

burde tage og udlcise, udi deres ved Vores allern. Re-

gjerings Tiltrædelse hafde Betjeninger og Embeder.

Hvorefter du dig allerund. kanst vide at rette, og ellers

denne Vores allern. Resolution ved Provslerne for Præste-

skabet udi Skalholt Stift, og andre Vedkommende be-

h(irig at lade bekjendtgjore. Dermed skeer Vor Villie,

Befalendes &c. Christiansborg Slot den 19. Januarii

1 748

Y

11; Februar. KongeUg B.esolution ang. Confirmatioii paa

Bestallinger for de civile Embedsmænd i Island.

Christiansborg den 13. Februar 1748, - i Anled-

ning af en Ansogning fra Amtmanden og Sysselmændene i Is-

land. Rentekammeret bemærker at Sysselmændene havde været

') «saavel din egen som» tilf. i Resltr. lil Bisk. paa Holum.

^) nikke alene dig udi det dig allern. anfortroede Embede som

Biskop over Holum Stift, men endog", tilf. i Reskr. til

Bisk.^ pan Holum.

*) Reskript af samme Indhold udfærdiget s. D. til Biskop

Haldor Brynjolfsson over Holum Stift. Norske Tegn.

XXXI, 368.
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fritagne for at betale ConGrmationen paa deres Bestallinger ved

Christian den Sjettes Tiironbestigelse (Sysselmændenes Antal

var 19; deres Confirinations- Gebyr 19 Rd. Croner) , hvor-

imod den daværende Amtmand havde lost sin Confirmations-

Bestalling (Forestill. 27. Januar 1748). Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 29, Nr. 12.

Vi accordere allernaadigsl, at Syssermændene i Js>

land maa nyde deres Confirmations-Bestallinger gratis,

ligesom Vi og, dog citra Consequentiani, allern. bevilge,

at Amtmand Pingels Confirmalions-Bestalling hannem fri

og uden Betaling maa forundes. Christiansborg Slot

den 13. Februarii 1748.

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- 16. Febr.

sen og Biskop Oluf Gislesen til Skalholt Stift,

ang. Fordeling af Contributionen til Emerit-Præster.

Christiansborg 16. Februar 1748. — Bekjendtgjort

i Synodaiforsamlingen for Skalholt Stift 1748. Norske Tegn.

XXXI, 389; Rubr. hos Fogtm. V. 1, 116.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Da du,

Biskop Gislesen, har, udi Forestilling dat. 18. Julii næst-

afvigte Aar, allerund. indberettet, hvorledes der udi Vort

Land Island findes Præster, som formedelst Svaghed og

Alderdom har afstaael deres Kald, hvilke, skjondt de

kan være nogenledes bemidlede og baade eie Jorde-

gods, samt have Penge og andet til Livsophold, dog

nyde den Contribution af Præstekaldene i Skalholts Stift,

som Vores elskelige kjære Herr Farfader, salig og h5i-

lovlig Ihukommelse, ved allern. Befaling af 14. Febrgar

Anno 1705 haver tillagt fattige vanfore Præster hvor-

for du haver udbedet dig Vores allern. Resolution, om

og de Præster, som saaledea have afstaaet deres Kald,

og ellers vel have forestaaet deres Embede, men dog

eie Jordegods til en vis Værdie, skal efterdags nyde

ovenmeldte allern. Bevilling godt ad, saa længe der ere

andre Præster, som ere mere trængende og have ikkuns

saare Lidet eller Intet at leve af, kan ei heller længere
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1746. Ijene i Embedet. — Dn, efterdi de nngcinonde om-

^TT^TTT" meldte Coniribution nllern. udgivne Befalinser af 14
16. Febr. ^

Febriiarii 1705 og 7. Maji 1735 iidtrylikelig anordnå?

og fastsætter, at samme skal gives tiJ fattige Præster^

' der formedelst Alderdom og Svaghed har maat afstaa

deres Kald, og den sidste af samme Befalinger derhos

melder, at Uddelingen deraf skal skee efter Ligning,

som Biskoppen og andre in Synode generali tilstede-

værende forfatter; saa er hermed Vores allern, Villie og

Befaling, at de Præster, som for Alderdom og Svagheds

Skyld har afstaaet deres Kald, men dog, formedelst de .

eie selv Midler, ikke trænger til at gjores deelagtige udi

den Gontribution, som af Kaldene gives til fattige gamle

og vanføre Præsiers nbdtcirftig Underhold, skulle fra

ovenskrevne Beneficio være udelukte, og samme alene

at skal anvendes til Saadannc, som ikke alene ere gamle

og svage, men endog fattige og nodtiirftige, hvilket ved

den udi Synodo gcneralis forfattede Ligning skal iagt-

tages og paasees. Derefter I eder allerund. kunne vide

at rette. Befalendes &c. Skrevet paa Vort Slot Ghri-

stiansborg udi Vor kongelige Residentsstad Kjobenhavn

den 16. Februarii Anno 1748.

16. Febr. Kongelig Confirmation paa Bispeenke Fru

Gudrun Einarsdatters Testament. Christians-

borg 16. Februar 1748. — NorslieReg. 36,585^-588"'.

Vi Frederik den Femte de G.^B. V. at eftersom

. hos Os allerund. er bleven anscigt og begjert Vores

allern. Confirmation paa efterskrevne Forskrivelse, lyden-

des Ord efter andet som foker:

„Jeg bnrte hvert Otcblik eftertænke Prophefen

Esaiæ Formaning: Foranstalte dit IIuus, thi du skal doel

især da det har behaget min gode Gud, af sin ube-

skrivehge Naade, at lade mig opnaae den hoieste Alder,

som han sine Born udi nærværende og forbigaaende

Tider, haver velsignet med, saa jeg hver Oieblik venter

efter min Forl(>sning fra dette Timelige. Og cndskjcJndt
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menneskelig Forsigtighed og Anstalter med al Ret kunne 4748.

ansees for Uforsigtighed, saa dog, for at vise at jeg iti* Febr.

kjender min Skyldighed, al bruge a] den Omhue, en

loder er sit Barn pligtig, for mii» eneste Son Arnås

Jonsson, hvilken Gud haver behaget at ladeAndres Om-

sorg være underkastet, ihvorvel han har opriaaet sine

myndige Aar: har jeg i Herrens Navn for hannem og

hans Sager efter min dodelig Afgang folgende Anstalt

villet gjore, som jeg og liermed gjor, hvilken (jeg) aller-

und, beder Deres kgl. Maj* af sin medfddde Naade

allern. vilde behage at stadfæste: 1) Efterdi min Son

Arnås har ingen nærpaarorendeSlæglninger, som hannem

og hans Gods kunde forestaae, saasom min kjære Broder

er over sine 70 Aar, og paa hans Faders Side ere nær-

meste Arvinger: en Faster over 80 Aar gammel, og

hans Broderson lidt formuende og ikke bekjendt af sær-

deles Forstand; derfore haver jeg ombedet, og hermed

ombeder Olafur Thorstensson, hvis Troskab og behage-

lige Omgjængelse fremfor andre med min Son Arnås

mig er bekjendt, at tage min kjære Son Arnås Jons-

son til sig, tilHge med al hans faste og Icise Gods

med efterskrevne Gonditioner: I) Al Losore, som jeg

efterlader, skal strax efter min Dod, efter Lovens Til-

hold, registreres og vurderes, og hvis overbliver min

sommehg Begravelse, Gjeld og til min Husholdning ud-

fordrende Udgifter til næste Faredage efter n)in Dag,

til rede Penge anvendes, de samme enten udsættes paa

Rente eller til Jordegods anvendes, efter Leilighed. —
2) Skal bemeldte Olafur Thorstensen over alt min S5ns

Jordegods have Inspection hans Livstid, og deraf oppe-

bære Intrader, men nyde for sin Umage V4 Deel af dets

Indtægt. Af Indkommen skal han holde Jordegodset

med behSrige Qvilder udi forsvarlig Stand, paa rigtig

Regning, som han eller hans Arvinger skulle være til-

tænkte ved min Sons Dod og Jordegodsets Overlevering

at gjcire. Kirkerne skal han og udi godt og forsvarlig Stand

holde, og med deres Indlægt forsvarligen omgaaes, som
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1748, haxi for Vedkommende agter at tilsvare; men hvis deres

16. Febr. Indtægt ikke strækker til Vedligeholdelsen, har han at

sOge Hjelp udi Jordegodsets Afgift, hvilket han sig til

Udgift anforer. Skulde og nogen ulykkelig Skade Jorde-

godset paakomme
j bor sligt med Thingsvidne at be-

vises, som med Jordebogen forvares og siden til Ved-

kommende overleveres. — 3) Min Son Arnås skal han

vel og si^mmelig underholde med skikkelige Værelser,

Klæder, Fode og anden Nodvendighed , som det som-

mer formuende og fornemme Mands Barn, for hvilket

alt han gjor sig af Indtægten betalt, nemlig 1 Rd. eller

30 Ålen om Ugen. Han skal og hannem til Tjeneste

og Opvartning antage en skikkelig og fbielig Person,

som hannem ideligen gaaer til Haande og opvarter;

samme Person skal hver Uge til Kost og Lbn af Jorde-

godsets Indtægt nyde halv Rigsdaler eller 15 Alen paa

Landsviis, hvilket for"" Olafur skal rigtig betale. Og

paa det at alt dette oprigtelig holdes af Olafur, om-

beder jeg hans Sognepræst herom det nbieste Eftersyn

og sil sandfærdig Attest Olafur Thorstenson aarlig med-

dele, for hvilken Umage og Tjeneste, min Son beviist,

Præsten skal aarligen opbære af Jordegodsets Indtægt

2 Rd. Specie. Desforuden tvivler jeg ingenlunde, at

min Sons nærmeste Slægtninger, efter Lovens Tilhold,

seer efter hvorledes han bliver accommoderet. Naar

det uu behager Gud at lade min Sons Elendighed tage

en fuldkommen Ende, skal Olafur give hannem en hæ-

derlig Begravelse paa Jordegodsets Afgifts Bekostning,

hvilken han til skadesios Betaling forer til Regning;

men skulde Olafur Thorstenson for end min Sbn ved

Dbden afgaae, eller og slig Svaghed paakomme, at han

ikke kan forestaae min Sons Sager, da tvivler jeg in-

genlunde om Ovrigliedens beqvemme Anstalter for min

Sbn og hans Gods. Dog, dersom Olafur Thorstensons

Arvinger formaaer og vil Arnås og hans Gods med
samme Vilkaar, som Olafur er accorderet, antage, skal

det staae dem, fremfor andre, frit for. Befaler* jeg saa
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min bemeldte kjære Son udi Guds barmhjertige, naa- 1748.

dige og faderlige Forsorg. — 4) Efterdi den gode Gud 16. Febr.

haver behaget, at lade min Son Årnas Jonsson være ~
-^^^

sine Forældres eneste Arving, og ham hjemscigt med

Vanvittighed og Uforstand, hvorudover kan sluttes, at

min og sal Mands, Biskop Jon Arnesens, Descendenter

med min Son ganske uddoer, og at hans Efterladen-

skaber vil henfalde til Udarvinger, da dog Lidet deraf

ere Arvemidler, men ved Herrens Velsignelse og hans

sal. Faders Embedets Indkomme erhvervede, derfore

paa det hans sal. Faders, min nu hos Gud hvilende og

velsignede Ægtemand, Biskop Jon Arnesons, ViUie og

Forehavende, at forbedre med sit Gods fattige Præsters

Indkomme, paa det de desbedre kunde tage Vare paa

sit Embede (til hvilken Ende lian indkjobte nogle sær-

delens Jorder) maatle for Alle og Enhver blive bekjendt,

og gaae for sig, skal strax efter min Dod Jorderne

Str5nd, Vindås og halv J)orkelsger£)i udi Selvog \ tillige-

med deres Eiendom og Qvilder, saavel som efter min

Sons D5d Jorden Garpsdalur ved Gilsfjord, være til

evig Tid Beneficia, og til al Hedighed, som Eiermand

af dem tilkommer, tilhcire de Præster, som samme Kald

betjene; ligeleJes skal 18 ild. (r. 8 Hundrede) udi Jor-

den ArnarbæU udi Grimsnes- med folgende Qvilder

henfalde til Præstegjeldet Mosfell udi samme Rep, Præ-

sten sammesteds til Levnetsmidlers Forbedring. Begge

disse Jorder, Garpsdalur og ArnarbæH, skal efter min

Sons Dod i god og forsvarlig Stand overleveres. —
5) Efterdi oftbemeldte min kjære Son kan mere end

rigeligen af sit Gods underholdes, vil jeg at min troe

og skikkelige Tjener og Husfoged Olafur Thorstenson

skal strax efter min Dod til Eiendom annamme Jorden

Nebra-Hrepp, tiUige med bchorige Qvilder, saa og de

tvende unge Karle, som hos min sal. Ægtemand og

') see Johnsens JarlJ)ataI S 77.

^) see Johnsens JarSatal S. 72.
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1747. mig ere fra deres Barndom opfoddCj nemlig Gisle Bjet-n-

son skal cie 10 Rd. (10 Hundr.) udi Jorden Snjallsteins-

hofc)i, og Teilur Gu&nason Gerc)i, tilligemed hosfolgende

Qvilder; dog, dersom det behager Gud, at lade min

S5n overleve disse forskrevne Mænd, og de uden Ægte-

stand og Livsarvinger bortkaldes, skulle disse Gaarde

ved deres Dod hjemfalde min kjære Son. Denne min

Foranstaltning og Forskrivelse, som til Deres kongelige

Maj*' allern. Coufirmation alleruad. er indstillet, haver

jeg gjort med fuld Forstand, hvorfor Gud være Ære!

og der under ladet skrive mit Navn og hostrykke min

sal. Ægtemands Signet, og tillige ombedet min Sjele-

sorgere, ærværdig Herr Einer Torveson og Præsten

Herr Magnus Thorhalleson til Vitterlighed og ydermere

Bekræftelse sine Navne her underskrive og hostrykte

' sædvanlige Signeter. Datum Me&alfell udi Kjos den^l8.

Septembris Anno 1747. '

.

Gu&riin Einarsd6ttir,

afg. Biskop Mag. Jon Arnesens Efterleverske

(L. S.)

Einar Torfason,- Magnus Thorhallason,

SognepræsUilReynivalle, Gapell. til Garde og Bessested,

(L. S.) ' (L. S.)

— Da ville Vi forskrevne Forskrivelse udi alle dens

Ord,. Clausuler og Punkler, saasom den her oven ind-

. fort findes, ailern. have confirmeret og stadfæstet, saa

' og hermed confirmere og stadfæste, dog Sjette- og

Tiende-Penge, samt al anden Os tilkommende Arvefalds-

Rettighed i alleMaader uforkrænket, saa og at der med
Odels-Rettigheden efter Landsloven forholdes. Forby-

dendes &c. Christiansborg den 16, Februarii 1748.

16. Febr, Rcskript til Stiftbefalingsmand Ocksen, ang,

Mensale for Præsten til fykkvabæ Kloster. Chri-

stiansborg 16. Februar 1748. — Norske Tegn. XXXI,

388-389.

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Udi indkomne
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allerund. Memorial af 11. Semtembris afv. Aar har Herr 1748.

Joen Joensen, Præst til Tkickbai Kloster i Skalholts Stift 16. Febr.

paa Vort Land Island, for Os allerund. andraget, hvor-

ledes han af Vankundighed og uvidende om en af sa-

lig og hciilovlig Ihukommelse Kong Frederico secuado

gjorte Anordning, angaaende de Lensjorder, som fattige

Præster i Skalholt Stift til Ophold ere bevilgede, og

hvoriblandt en hans Lensjord Myre kaldet, og skal være

indbegreben, som forrige BefaUngsmand paa bemeldte

Island, afg. Johan Buchholt, efter kongelig Befahng af

3. Oktobr. 1580, har ladet pubUcere, skal have Udi stor

Tab i hans Levebrod og aarlige Indkomme, idet han,

efter at han i trende Aar havde været Præst der i

Menigheden, skal af Klosterholderen i Tikebai m. fl.

have ladet sig overtale til den 1. Junii 1759 al vold-

give til tvende Mænd en Sag ang. hans Bopæl og Lens-

jord Myre, om samme skulde beregnes ham. til hans

Salarium, som ham aarlig af Tikebais Kloster tilkommer,

eller ei, da han, som forbemeldt, var uvidende om, at

han burde nyde hans Lensjord Myrer fri, og uden at

den skulde af Klosterholderen beregnes i hans Kost og

Salarium af Klosteret, hvilken Voldgifts-Forretning imod

Supplicanlens Formodning og de af ham nu ihænde

havende Documenter skal være gjort af den ene af

Klosterholderne, saa at Supphcanten siden har maat

nodes til at blive ved den meget slette Gondition, at

lade Afgiften af hans Lensjord Myrer, som er 2 Hun-,

dreder 20 Alen paa Landsviis, sig beregne til hans

aarlig Præste-Salarium af Tikebais Kloster, hvorfor han -

derhos allerunderd. har anholdt, at Vi i Henseende til

hans Vankundighed og Enfoldighed med al give sit
.

Minde til saadan Voldgift, samt i Betragtning af hans

fattige Omstændigheder, han med Kone og B5rn sidder

i, allern. ville ophæve denne Voldgifts-Dom, og at han

fri og ubehindret maatte nyde sin Lensjord Myrar, til-

lige med dens Rettigheder til Lands og Vands, foruden

hans aarlige Præste-Salarium af Tikebai Kloster. Thi

//. J». 46

1 ^-
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1748. give Vi dig hermed tilkjende, at Vi efter saadan hans

"jj^""^;^^ herom allerund. gjorte Ansogning og Begjæring, samt

efter den saavel fra dig som fra Biskoppen over Skal-

holt Stift, Os elskehg Herr Olaf Gislesen, derom ind-

komne allerund. Erklæring, allern. have bevilget, at

denne ommeldte Voldgifts-Dom maa, uagtet Norske Lovs

Bydende il. Bogs 4. Capitul, 1, Articul, tilsidesættes,

og at det skal være Præsten Herr Joen Joensen tilladt

paa lovlig Maade at see sig sin Ret tilvunden. Der-

efter du dig allerund. kan vide at rette
,
og Vedkom-

> niende Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalen-

des &c. Christiansborg . Slot den 16. Februarii 1748.

22. Marts. Reskript til Amtmand Pingel, ang. Behand-

lingen af en Blodskams -Sag. Christiansborg

22. Marts 1748. — Norske Tegn. XXXI, 411^-413.

Frederik den Femte &c. V. N. T. Af din til Qs

under den 22. Septembr. i næstafvigte Aar indsendte

allerund. ForestiUing have Vi fornumraen, hvorledes

tvende Sodskende i Mule Syssel paa Vort Land Island,

navnlige Jon Jonsen og Sunnefa Jonsdatter, for begangne

Blodskam med hinanden den 20. Aprilis 1740 af da-

værende Stedets Sysselmand, afg. Jens Pedersen Vium,

skal være bleven domte fra Livet, dog at ingen Exe-

cuiion paa deres Liv skulde ske'e forend Sagen blev

Os allerund. refereret, eftersom bemeldte Delinquenter

befandtes at være af umyndige Alder, nemlig han 16

- og -hun 14 Aar gammel, men da bemeldte Sysselmand

Jens Vium in Majo samme Aar forulykkedes paa enBaad,

tillige med alt hvis derpaa var, blandt andet hansHer-

reds-Protocol, i hvilken denne Sag og Dom skal have

væ.ret indfort, som dog siden i et hdet Skrin skalværp

opdreven, og Sagen derover, saavel som og i Henseende

til den lange Distance, Mule Syssel er fra Laugthinget,

ikke skal være bleven indstævnt til Laugthinget 1740,

men til næste Aar 1741, da Sysselmanden Hans Vium,
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som succederede sin Fader i Embedet, skal have mcidt, 4748.

og foregivet, dog uden at fremfore noget Beviis, at 22. Marts.

Delinquentindenj formedelst Svaghed, ikke kunde mcide

og Sagen altsaa til paafolgende 174-2 Aars Althing maatte

opsættes, saa skal Delinquentinden, som tillige med

hendes Broder skulde være i Arrest hos Sysselmanden

Hans Vium', imidlertid i November Maaned have fsdt

et Barn til Verden, og dertil, efter Foregivende, ingen

Fader udlagt, forend i April Maaned 1742. Da Syssel-

mand Hans Vium, der skal have underholdt hende paa

en Gaard, noget fra hans Bopæl, skal have besogt ~

hende, og hun, efter at han forst i Eenrum skal have

talt med hende, i tvende Mænds Overværelse have ud-

lagt hends Broder anden Gang for Barnefader, men,

efter hendes eget Udsigende for Lauglhinget, Syssel-

mand Vium selv, hvorefter Sagen af Sysselmand Hans

Vium, uden at give Delinquenterne Kald og Varsel,

eller forordne Actor og Defensor, skal være bleven af-

handlet for Hjemlhings- Retten, saaledes, at Delinquen-

terne, som skal have tilstaaet denne Blodskam, bleve

domle fra Livet. Og som Laugthingsstævning derpaa

til 1743 "Aars Laugthing skal være udtagen, og Delin-

quenterne derhen af Sysselmand Hans Vium sendte,

men deres anordnede Forsvar for Laugthinget skal have

paastaaet, at efterdi ingen lovformelig Hjemthings-Act i

saa h'6'a gjældende og Livs-Sag var udsted, men en lOs '

Copie under Sysselmand Viums Navn alene for Retten

indsendt, den da ikke kunde eller burde forelages

forend Hjemthings- Dommen in formå beskreven blev

for Retten, indskikket, saa, siden Sysselmand Vium var

fraværende og hans Fuldmægtig ingen Ordre skal have

havt, noget paa hans Vegne for Retten at til- eller for-

svare, skal Delinquenterne for Retten være bleven ad-

spurgte, om de mente sig noget at have paa Dommen

at anke, og om de ei tilstode deres begangne Blodskam,

og Delinquentinden der udlagde Sysselmand Hans Vium

for hendes sidste Barnefader, saa skal alene deres

46*
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1748. fårste Blodskams-Sag for Retten være bleven afhandlet,

22. Marts, og afgangne Sysselmand Jens Viums Dom contirmeret,
' men den sidste Sag skal være bleven opsat til nærniere

Inquisition og Sysselmand Hans Viums Tilstaaelse eller

lovlig Fragaaelse. Derefter skal vel din Formand i Em-

bedet strax have fdiet den fornødne Anstalt til denne

Sags Drift, men da Vedkommende til Dato hverken ved

Truseler eller Lifter af bemeldte din Formand og dig

skal have været at bevæge, alvorligen at antage sig

denne Sag, men stedse ved Sygdommes og Alders

Foregivelse Tid fra Tid undskyldt sig derfor: saa, paa

det denne Sag engang kunde tilendebringes, har du

derhos allerund. instilt, om der ikke allern. maatte an-

ordnes en Gommission, til bemeldte Sag at paakjende,

med videre. Men efterdi det ikke sees, at den pro

ponerede Gommission kan være til Sagens Befordring,

i Henseende, at de samme Hindringer som hidindtil

har foraarsaget Sagens Ophold, nemlig Svaghed og Al-

der, kunde endog mode, om der blev anordnet en

Gommission, foruden den Uorden det vilde foraarsage

i Proceduren, da Sagen allerede, efter Delinquentindens

fOrste Udsigende og Bekjendelse, ikke alene for Hjem-

thinget er paadomt, men endog for Laugthinget venti-

leret; altsaa er, efter slig Beskaffenhed, saml efter den

fra Os elskelig Henrik Ocksen de. herover indhenlede

Erklæring, hermed Vores allern. Villie og Befaling, al

du, for at faae Sagen i Drift og med Vidner oplyst, af

saadanne Personer, som ei kan have Aarsag formedelst

Alderdom al undskylde sig, anordner saavel en Aclor

som en Sættedommer, der samme Sag for Hjemlhinget

har 'at undersoge og paakjende, hvorefter den siden til

Laugthinget skal indstævnes, og ville Vi derhos allern.,

at ifald de, som dertil saaledes af dig vorder beskik-

kede, ved lovhg Forfald skulde hindres, du da derefter

ei maa lade Sagen henhvile, men strax i deres Sted

skal beskikké andre, som dertil ere duelige og be-

qvemme. Derefter Du dig allerund. hai- at rette, og

I
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den forncidne Anstalt til denne Vores allern. Befalings 4748.

Efterlevelse at foie, samt Os ellers at indberette, at

dette Vores allern. Reskript er dig tilhændekommen.

Befalendes &c. Christiansborg Slot den 22. Martii 1 748.

22. Marts.

Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock- 22. Marts,

sen og Biskop Oluf Gisleson til Skalholt om
overfliidige Huse og Clvilder paa Præstegaardene.

Christiansborg 22. Marts 1748. — Norske Tegn.

XXXI, 409; Fogtm. V. 1, 124—125. Uddrag hos P. Péturss.

Hist, Eccl. Isl. S. 86. — Islandsk Oversættelse, besorget af

Biskop Haldér Brynjélfsson paa Holum, trykt sammest. 1749:

«Fororfcning um énaufesynleg hus å preslagorbum
,
og verlblag

peirra ofmorgu kugilda», 2 Blade i
4*°-

Frederik den Femte &c. V. S. B. T. Ved en Din,

Biskop Gislesen til Os indkommen Memorial haver Du
allerund. andraget, hvorledes det paa Vort Land Island

skal have været Skik, at naar et Præstekald blev va-

cant og Præstegaarden udlévcret til Efterkommeren, vil

han have alle de Huse som der staae, enten det ere

de, som hans næste Formand har annammet ved Kaldets

Tiltrædelse, eller han dem selv kan have bygget paa

egen Bekostning og for sin egen Mageligheds Skyld,

del du holder for ubilligt; Thi, endskjcindt salig og hoi-

lovlig Ihukommelse Kong Christian den Fjerde den 29.

Decembr. 1622 haver allernaad. befalet, at intet Hus

paa Gronens Gods, som allerede er bygg.et eller bygget

vorder, maatte afbrækkes, saa formenes dog allerund.,

at det forstaaes om de nødvendige Huse, men ikke

om de unodvendige, saa som ellers, naar alle de Huse

skulde folge en Gaard eller Præstekald, som en rig

Mand bygger af sine egne Midler, eller foroger, saa

maatte det falde en fattig Efterkommer til storste Be-

sværing at holde dem vedlige, tilligemed de andre nød-

vendige, hvorfor det allerund. indstilles om Vi ikke

allern. ville anordne og befale, at de unødvendige og

overflødige Huse, som kan findes der i Landet især
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<748. ved Præstegaardene, maatte eftcrdags enten bortsælges

22. Marts, til Efterkommeren eller om han ikke vil kjobe dem

efter Vurdering, Eiermanden da maatte vorde tilladt,

at flytte dem bort, til den Ende at de ikke skulde

blive den fattige Efterkommer til en svær Byrde med

Vedligeholdelsen i Fremtiden , hvorved og allerund.

erindres, om det ikke maatte anordnes, at de ved

Præstegaardene der i Landet befindende LeiekOer, kal-

dede Qvilder, som til Dato har gjeldet for 4Rd. Stykket,

maatte herefter udleveres, hvert Stykke for 3 Rd. lige-

som ved Bispestolen og Klosterne i Henseende til de

fattige Præsteenker eller Arvinger , ikke skulle alt

for meget besværes eller ruineres ved den store og

vidtloftige Udlevering der er ved Præstegaardene i

Særdeleshed, saasom disse Qvilder ere sammesteds

saa mange, at de ingenlunde kunne underholdes paa

Stedet, men ere Præsten, som holde slige Præstekalde,

til stor Besværijng, at kunne altid svare til dem i god

Stand, dog at disse Qvilder, som efterdags leveredes

for 3 Rd., skulde være af saadan Gyldighed, ikke alt

for gamle og ingen Svaghed undergivne saavidt kunde

mærkes, at de kunde gjore Nytte for sin aarhge Leie

i næst efterkommende tre Aar. Thi give Vi eder derpaa

tilkjende, at hvad den f5rste Post om de unodvendige

Huse paa Præstegaardene angaaer, da ville Vi efter

din, Biskop Gislesens Forestilling allern. have anordnet

og befalet, at naar den afgaaende Præst har sat flere

Huse paa Præstegaarden end han ved sin Tiltrædelse

har imodtaget, og den efterkommende Præst enten

ikke vilde eller formaaedc at betale ham samme efter en

billig Taxation, da maa det være den afgaaende Præst

eller Arvinger tilladt, at nedtage eller bortflytte deslige

af ham selv opsatte Huse, i hvilke Tilfælde Biskoppen,

saavidt det kan være gjcirhgt, for dem selv, og ellers

ved Provsterne skal have tilbbrlis Indseende, at hverken

den. afgaaende eller hans Arvinger, ei heller den til-

trædende bliver præjudiceret. Men betræflende den
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anden Post om Fræstegaardens Qvilders Nedsættelse,

da ville Vi, at det dermed efter den hidindtil bruge-

lige Maade skal have sit Forblivende, især siden Vi

under 24. Februar 1747 ved Reskript til dig, Stift-

befalingsmangsmand Ocksen, allern. har tilladt at de

uncidvendige Qvilder ved Præstegaarde maae sælges.

Derefter I eder allerund. kan vide at rette og Vedkom-

mende Sligt til Efterretning at lade bekjendtgjcire. Be-

falendes &c. Skrevet paa Vort Slot Christiansborg udi

Vor kongelig Residentsstad Kjdbenhavn den 22. Martii

1748.

Plakat og Forbud paa fremmed Talg ogTalge- i Aprii.

Lyses Indffirsel i Dannemark. Christiansborg 1.

April 1748. — Original-Aftryk hos Hdpffner; Qvart-Forr.

1748, S. 37—38; Rubf. hos Schou IV, 81.

Vi Frederik den Femte &c. G. A. V.: At eftersom

saavel udi Vores kongelige Residencestad Kjobenhavn,

som andensteds udi Vore Riger og Lande, findes saa

anseeligt Forraad af islandsk og anden Talg, atlndvaa-

nerne deraf med det fornodne til' billige Priser kan

vorde forsynede! saa have Vi allern. for godt befunden,

at forbyde og befale, ligesom Vi og hermed allernaad.

befaler og forbyder, at ingen Slags Talg og Talg-Lys

herefter indtil videre maa fra fremmede Steder til Vort

Rige Dannemark indfores, og det under Varenes Con-

fiscation, og anden vilkaarlig Straf for den eller de,

som derimod maatle befindes øl have handlet, dog

skulle Vedkommende, som slige indenlandske Vare sælge

og falholde tilforbundne være, Prisen derpaa i ingen

Maade at forhoie. Hvorefter alle og enhver Vedkom-

mende sig allerunderd. have at rette. Givet paa Vort

Slot Christiansborg udi Vores kongelig Residencestad

Kj()benhavn den 1. Aprilis 1748.
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4748. Reskript til Amtmand Pingel, ang. Fange-

tJ^. hold m. V. Christiansborg 5. April 1748. —
Publiceret paa Althinget 1748 (Althingsb. Nr. viii)* Norske

Tegn. XXXI, 420^-421^ Fogtm. V. 1, 127—128.

Frederik den Femte &c. V. N. T. Ved indkommen

Memorial, dateret 2l8. Augusti afvigte Aar, haver du

allerund. foredraget, hvorledes endeel af Sysselmæn-

dene paa Vort Land Island betee sig meget forsom-

melige og sær skjOdeslbse al holde Misdædere og des-

lige Delinquenter udi forsvarlig Arrest og Fængsel indtil

Dom over dem er forhvervet til Strafs Lidelse, saa al

Delinquenterne ikke alene derved faaer Leilighed at

undgaae velfortjent Straf, mens endog til at rotte sig

tilsammen, Ibb'e Landet omkring at stjæle og begaae

• mange Excesser og Usommeligheder; det du vel har

sbgl at raade Bod paa, ved at paaminde og advare

Sysselmændene om deres allerund. Pligt, dog forgjæves:

og især, at Landfogden Christian Drese, som Guldbringe

Syssels Sagefalds Forpagtning er forundt, skal herud-

inden have beviist sig ikke alene forsbmmehg, men
endog ejenstridig imod dine ha"m meddeelte Ordres,

med al lade vel forvare en udi bemeldte Syssel op-

daget og tii Bremerholm hendbmt Tyv, navnlig Jon Er-

landssen, som ham i Februari Maaned .a. p. til Arrest

og Fængsel var overleveret indtil faldende Laugthings-

dom i Sagen, og Skibenes Afsegling, men undertiden

uden Bolt og Jern, ja uden Opsigt og Varetægt, i et

aabet Huus blev henlagt, og derover fandt Lfeilighed

ikke alene at undvige, mens endog fbrsl paa Gaarden

at opbrække Kister og deraf et og a,ndet fra de fattige

Tjenestefolk at bortstjæle, hvilket alt uagtet, Landfogden,

skjbndt ham strax efter var bleven berettet al Delin-

quenten opholdt sig i Nabolaugel, dog ikke haver villet

gjbre sig nogen Umag og end mindre Bekostning paa

at lade Tyven igjen anholde, hvorfor han og siden lob

Landet over med Roven og Stjælen, med videre Land-

fogdens herudinden tagne Forsbmmelse og viiste ufor-
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svarlige Forhold, hvilket saaledes passerede, og da du 1748.

formeuer at kunde have Aarsag at befrygte, det andre "7*'7'^"tr"
D A prll

.

Sysselmænd, der have Sagefaldet forpagtet paa andre

Steder, kunde være ligesindede, og for at spare med-

gaaende Omkostninger lade Misdædere lobe ustraffede

bort, har anlediget dig allerund. at proponere, om
der ikke af Fangehold og deraf dependerende maatte

udgaae en visse fastsættende Anordning efter dit dertil

forfattede og berorte din allerund. Memorial vedfoiede

Udkast, bestaaende udi 11 Poster, som du til Justitiens

Haandhævelse haver indstillet til Vores nærmere allern.

Approbation. — Thi gives dig herpaa tilkjende: at siden

det af denne din allerund. Forestilling tillige erfares, at

Landfogden Christian Drese for sin udi forskrevne Maade

begaaede Efterladenhed er 'tiltalt og domt ifolge N. L.

1—17—5 udi 60 Lod Sdlvs Boder, saa, naar det kuns

i saadanne Tilfælde paa lige Maade fremdeles bliver,

forholdt, saavel som at der paasees at de ved Loven

og andre Anordninger om Fangeholdet og Processernes

Drift i bem*" Vort Land Island forhen gjorde Foranstalt-

ninger stricte vorder efterlevede, ville Vi ikke bære

Tvivl paa, at jo Sysselmændene blive agtsommere i, at

de hos dem sættende Dehnquenter noie bliver for-

varede, og derfor have taget det i Betænkning nogen

ny eller videre Foranstaltning herudinden at lade gjore.

Derefter du dig allerund. kanst vide at rette og ofri-

gens alleruiid. at referere , at du denne Vores allern.

Ordre haver bekommet. Befalende éic. Christiansborg

Slot den 5. Aprilis 1748.

Kongelig Resolution ang. Opbyggelsen af Vest- 2(). Marts.

manno Kirke. Christiansborg Slot 26. Marts

1748. — Stiftamtmand Ocksen mente, at Compagniet, som

havde hele Vestmannoes Jordebogs-Indtægt i Forpagtning, var

forpligtet til at vedligeholde Kirken, men da Octroyen (af

13. Juli 1742 § 12) kun paalagde Compagniet at vedligeholde

Invenlarii-Baadene, da Compagniet med Hensyn til Kirken
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1748. kun kunde ansees som Værge, idet det kun modtog Kirkens

^"j^'^*— Indkomst og besor^ede Udcilterne paa aarlig Regning til Prov-
26. arts.

^^^^
^

endelig Kirken var bygget for kongelig Regning

1722: niaatte Rentekammeret give Compagniet Mediiold i, at

Kirken vedkom den kongelige Kasse. Kirkens aarlige Indtægt

anslaaes kun til 8—10 Rd. aarlig. (Forest. 18. Marts 1748).

— Rentek. Norske Relat. og Resol Prot. 29, 25.

Efter de udi foregaaende Forestilling allerunderd.

anforte Omstændigheder bevilge Vi allern., at den gamle

' forfaldne Kirke paa Vestmanncie udi Island maa afbry-

des, og en ny Kirke, efter den under Litr. H. herved

fremlagde Tegning igjen opbygges
j

og kan for de til

samme nye Kirke behovende Materialier, samt til Ar-

beidslc)n for dens Tilhugning og Afbinding her i Staden

336 Rd. 80 Sk. anvises, og den ovrige Omkostning for

Bygningen der i Landet at opreise efter nc^ieste Beting-

ning og rigtig attesteret Regning godtgjOres, imod at

Kirkens Beholdning, som er 1021 Rd., tillige med hvis

for de ubrugelige Materialier af den gamle Kirke ved

offentlig Auction kan indkomme, Vores Cassa til Ind-

tægt beregnes; ligesom Vi og allern. bevilge, at det

islandske Gompagnie maa, til Afdrag paa de 158 Rd.

41 Sk., som for den til Kirken allerede udsendte nye

Klokke af dennem er bleven betalt, nyde de 68 Rd.,

som for den her til Staden hidbraate samle Klokke er

bleven buden, og de ovrige 91 Rd. 41 Sk. kan den-

nem af Kirkens Indkomster, ligesom deraf noget fra

dens aarlige Udgifter herefter overskyder, godtgjores.

Christiansborg Slot udi Kjbbenhafn den 26. Martii Anno

1748.
r

' f 11 April. Kongelig Resolution ang. to Jorders Henlæg-

gelse til Sandfell Præstekald. Christiansborg

11. April 1748*. — I Anledning af Andragende om

Jorderne Skaptafell og Hengigézib, fra Præsten Rafnkel Bjar-

I

O Kgl. Resol. 27. Decembr. 1752.
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nason, som af Amtmanden og Biskoppen havde ved Overtalel- i748.

ser og Lotter ladet sit? lormaae til at modtage Præstekaidel, der

nu var blevet endog sletten' end for, ved det de fleste af Sogne- April,

mændene tilligemed Præsten vare omkomne paa Havet i Aaret

1746, samt i Henhold til kongelig Resolution 30. April 1736.

(Forest. 30. Marts 1748). — Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot..29, 31.

Efter foregaaende Forklaring bevilge Vi allern., at

den ved Sandfjelds og Hoffs Menighed udi Island nu-

værende Præst Rafnkel Bjarnesen maa, til Kaldets For-

bedring, saa længe han derved forbliver, uden nogen

Afgift nyde de Os (ilhorende tvende Jorder, Scbaflle-

" fjeld og Henge- Godset kaldet, ligesom de hans For-

mand have været forundte. Christiansborg Slot udi

Kjobenhafn den 11. April Anno 1748.

Gavebrev Og Fundats paa Gaarden Berufjfirciiir i5. Aprii.

til Beneficium. MeSalfell 15. April 1748 ^ —
Original i Bispe- Archivet i Island, Nr. 340: «Donationes in

usus pios et publicosp ;
jevnf. Johnsens JarBatal å Islandi

S. 378-379.

Eg Gu&riinEinarsd6ttir, eptirj)reyjandi ekkja biskups-

ins yfir SkåihoUs stipti Meislara Jons irnasonar sællar

minningar, gjori hérmeB einum og sérhverjum vitanlegt,

ab l)ar sem minn i gu^ii blessa&ur hjartkæri egta-herra

. velnefndur Meistari Jon Årnason Jjottist fornema , ah

nokkrir scifnubir hér i landi mundu bfcrum fremur h'ba

nokkra jjbrfnuu i gufcs or&a kenningu og undirvfsun

såluhjålplegs lærdoms, vegna ])ess, ab sum preslakbllin

I
væru svo fåtæk, og einum gu&s or&a l)énara varia vi&

Hft, ab nær J)au lifeug yrbu, annabhvort fyrir fråfall - -

prestanna ebur {^eirra, færslu til annara inntektameiri,

l)å fengist varia ebur ekki preslar aptur til nefndra få-

tækra kalla. Og svo sem hann fyrir gubs nåb hafbi

vakandi auga yfir sinna tiltruabra safnaba velferb i

l^eirra såluhjålpar efnum, svo var hans åsetnmgur ab

Gavebrev 15. Juli 1749.
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1748. rå&a bål å J)essu, Jiar sem honum gafst ])ar til færi og

15. April, henlugleiki, og leysti jjessvegna lil sin nokkrar jar&ir,

" meh hverjam hann vildi auka inntekt og uppheldi |)eirra

gu&s orba |)énara, sem svo fåtækum kcillum jrjonu^u eta

))j6nandi yr&u, svo ^eim væri Joar vei vib vært. Mebal

[)eirra aleit hann ei sizt l)orf lil j^ess hafa Berufjarbar-

Jjing 1 Mula syslu, hvar bæ&i skal vera Htil innlekt og

engin bujorb prestinuni samastaLar lillogb, hvar fyrir

hann keypti fyrir faslaeign og specie-peninga eina jorb

i J)eim soknum, er kailast Berufjor^)ur, liggjandi i Miila

syslu og sjålfrar sinnar kirkjusokn , svosem kaupgjCrn-

fngur j)ar uni gjor^)ur, datera&ur 2. Januarii næslli&naj -

gjorla synir. |)essa \'6rh \mfhi hann fullkomlega aselt

ah gefa til ævarandi Beneficium ])e\m gut)s ovla |}énara,
E

sem åourskrifuSuni Berufjar()ar-l)ingum ]>i6nac;i efea hj^n-

andi yr^i, til åbylis og alls ågoba, og haili alJarei£u
^

latib hreint skrifa gjorni'ngsbréf })arum; en l)ar hinura

æ!)sta biskupi sålnanna J)6kna()ist ac) vitja hans méb

straungum sjukdémi, er leiddi hann fyrir såluhjålplegan

(iauc)a fra J^essum eymda og tåra dal i sins herra ei-

lifan fdgnub, svo f)essi hans gjorningur \avl ei, sokum

hans helsétlar, af honum undifskrifa?)ur og loglega fuU-

komnat)ur, l)å hefi eg hugleitt, hversu hans svo gut)-

rækilegui' vili i åhxir sog^u yrbi ei einasta augljås, heldur

og framkvæmdur, og J^essvegna våhih )}ab af, nu slrax

(par gu&i einum er vitanlegt hvert mfnar mæ&ustundir

dragast l)artil væntanlegt vera kann, ab sundurdeilmg

å eptirlåtnu g6zi mi'ns såluga egtaherra megi gjorast,

sem synist vegna afhendingar Skålholts stabar ei bråb-

lega kunni ab ske), ab kj6sa mer aburnefnda jbrb Beru-

fjOrb 1 nn'na tilgjof, sem er 6ånefnd faslaeign, en 1d6

svo mikil sem l}essari jorbu svarar, og i {)eirn fuUvissu,

ab enginn af vi(komendum munu J^ar i moti mæla.

heldur eptir låta mer, henni af éskiptu ab råbsfafa å

l^ann halt sem eg vil, sérdeilis \)av minn tilgångur, ab

undandraga ei minn åsetning J)ar um, horfir til einkis

skaba ebur afdråttar; J)å gef eg undirskrifub hér meb,

å
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guM I)rieinun] til j^éknunar^ hans åyrh til eflfngar og 1748.

chmti sSfnu&i å Berufjar&arstrond I il uppbyggfngar, 15. April.

l^eim prestum til uppheldis sto&ar, sein j^ar hér eplir "'"'^'"T'

}3j6nandi ver&a, J^essa mer, i mina lilgjof kjiirna jor&

Berufjdrc) å Berufjarbarstrond
,

liggjandi i Mula sifslu

og sjålfrar sinnar kirkjusokn. mel tveimur byg()um

hjåleigum j xviii hundrut) ah dyrleika , item ey&ikotiS

Fossårdal, sem reikaafe hefir verib fyrrum. t)egar {)ab

bygbist, fyrir vi hundrub, tilsamans xxiv hundrut), mét

ollum gcignum og gæ&um
,
eignum , itokum og herleg-

heitum til lands og vatns, ollu tilleknu en engu fra-

skildu, sem greindum tuttugu og fjérum hundrubum I

Berufirbi fornu og nyju fylgt hafa, og meb réttu

fylgja eiga, eplir måldogum, gjafa- og transscriptar-

bréfum, undan minu og minna erfingja eignarhaldi og

undir Berufjarbar prestakaJl, J)vi' til r/fkunar æfinlega

upp héban. Skal så prestur, sem J^ar hér eptir l)j6n-

andi verbur, taka aB ser til åbylis og viBhalds greinda

jorb Berufjorb, og hagnyta ser hana og cill hennar gæti,

svo sem gu& gefur honum menning til. Hanu skal og

taka ah sér kirkjuna samaslabar til alirar umsj6nar og '

åbyrg^iar, åsamt met) hennar fastaeign, fnt)um peningum,

skruba^ Ornamentis og lns(rumenlis, sem måldagar og

biskupanna visitatiur henni eigna. pelia allt skal

hann hafa i sinni umsj6n, og åbyrgjast fyrir ollum

handvommum, svo sem venja er til, og })eir eiga ah

gjdra sem halda viblik Beneficia hér å landi, læt eg

})ann skilmåla hér meb fylgja, ab prestarnir, sem upp-

bera jarbarinnar ågéba, tiundi hana sem b6ndaeign,

eins og hingabtil verib hefir, svo engir, sem af nefndri .

jorbu hafa ått hfngabtil nokkra inntekt ab heimta, Jiarfn-

ist hennar fyrir Jjessa mfna gjof, og Jjcgar hver fyrir

sig vib skilur, skal hann ebur hans erfi'ngjar svara ut

stabnum og kirkjunni, meb ollu |)vi henni tilheyrir, utan

og innan gåtta, i goba og gildu standi, epiirkomaranum

til mebtoku, og svo hver eptir annan alltib ()abaa i frå.

Af l)essu gjbrnings og gjafa bréfi eru tveir genpartar

F
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,

1748. gjorlir, og lil ætlafe, a& annar Jjeirra forvarist i stipts-

15. April, kistunni hen' Skålholti, en annar hjå Berufjar&ar stabar-

^"'""^"'""^hol&urum
,
og afhendist så genparturinn æti5 til eptir-

komarans af l)eim sem fra vikja. Til fullkominnar

sta&festu, a& Jielta skuli svo sem hér er skrifab um
aldur og æfi 6raskanlegt standa, er mitt undirskrifab

nafn og hjå^rykkt signeti i g6bra manna vi&urvist, sem

eplir b6n minni eiunig setja sin nofn og signet undir

t)etta bréf, sem gjSrt var ab Skålholti |)ann 4. Marlii

Anno 1743.

Gu&rijn Einarsdéttir.

(L S.)

Sem vottar undirskrifa:

Magnus Gislason. Vigfiis Kflendsson. Einar J6nsson.

(L. S.) [L. S.)
^

(L. S.)

p6 framanskrifa&ur gjorningur (sem sksmmu eptir

andlat mins egtaherra sål. biskupsins Mag. J6ns Arna-

sonar er samsettur, ei svo i j3eirri meinfngu, a5 hann

J)å
strax auglystur yrbi, heldur til fuUvissu , ab nær

guhi \)6knahisi mig fra pessn stundlega h'fi ah kalla, joå

skyldi hann eptir minn dag finnast, vi&komendum til

nota) segi: ah prestar sem Berufirbi ^jjona, skuli upp-

béra ågoBå uefndrar jarSar, upp fra gjOrningsins dato,

\)Å hefi eg, sem ]>ess sama gjdrnings friviljug stiptari,

vissra orsaka vegna ]3vi svo umbreylt, ah nefnd Beru

fjarbar gjsf skal nu fyrst koma presti, sem Berufjar&ar

sc)fnu£)i lyénar, til nota fra fardcigum 1748 og svo

framvegis eptir gjdrningsins innihaldi. peiia sta&festi

eg me& mi'nu undirskrifubu nafni og hjåjirykktu signeti,

1 nålægfe g6bra manna, sem eptir b6n minni einnig

' setja sin ndfu og signet undir {)essa uppåskript, ah

Me&alfelli J)ann 15. Aprilis Anno 1748.

Gubriin Einarsdéttir.

. ,
. (L. S.)

Sem Vottar undirskrifa:

Einar Torfason. Bjarni Jonsson.

prestur lil Reynivallna og scbol. 'Skalh. Gonrector.

MeBalfells kirkna safna&a. (L. S.)

(L. S.)

I
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Kongelig Resolution ang. Fortoldningen af ^748.

nogle fremmede Varesorter, udforte til Island^iTT^.

og Finmarken. Chrisliansborg 16. April 1748.

— Directeurerne for det islandske og finmarkske Coinpagnie

havde i afvigte Aar, efter at deres Skibe vare afseilede, ind-

berettet » at de, paa Grund af Udeblivelsen af nogle fra Ud-

landet forskrevne Varesorter^ havde taget disse hos Kræmme-
ren Juhus Froichen, og sogte om Tilladelse for ham til toldfri

Indforsel af lignende Qvantuni. Told -Inspecteurerne bemær-

kede, at blandt det omsogte var endeel Contrebande, nemlig

aSkillert og dito Torklæder, Plyds, Flonel, Caiemanke og

Sarge«, hvis Indfdrsels- Tilladelse fraraades, hvorimod Tilla-

delse for ngrove Lærreder« indstilles, da de ikke havdes her

i en saa stor Mængde eller til saadanrie Priser, som de til-

• trængtes. (Foreslill. 9. Apri) 1T48). - Renlek. Norske Heiat.

og Resol. Prot. 29,:;4.

Ihvorvel Directeurerne for det islandske og fin-

markske Gompagnie selv burde have forskreven hvis

de til Landenes Proyidering fra fremmede Steder be-

hovede, det og ikke er bleven beviist, at Tolden af de

Vare, som i næstaivigte Aar hos Kræmmer FrOichen

ere udtagne, har været betalt, saa bevilge Vi dog

allern., at Gompagniet, uden nogen Gonsequence, for

denne Gang toldfri maa lade indfore saa mange af de

udi vedlagte Specification Lilr- D under fQrste og tredie

Glasse anf(5rte Vare, som, efter foregaaende Forklaring,"

udi afvigte Aar af Froichen til Gompagniet ere leverede,

men de i Specificationens anden Post anfdrte Vare,

maa, som aldeles forbudne, ei her i Landet indfo-

res. Christiansborg Slot udi Kjcibenhafn den 16** April

Anno 1748.

Handels- og Skibsfarts-Traktat med Konge- i6. Apiii.

riget Begge Sicilierne. Madrid 16. April 1748.

— Fransk og Tydsk hos Hopffner, med Formularer til Passer

og Certificater, Copenhagen 1T48, 7 Ark i 4*» (Datum paa

Titelbladet IG-*« April, i Traktatens Slutning 6. April), bag
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1748. ved ^vart-Forr. for 1748; Schou IV, 81—90 (med Dutum— — 16. April). - Uddrag.
16. April. ...

TiiAiTE perpetuel de comrnerce et navigation, concJu

entre sa majesté Frederic V., Roi de Dannemare et Nor-

vegue &c. &c. el sa majesté Charles, roi des deux Si-

ciles &c. &c. &c. des respectives ambassadeur et ministre-

plenipotentiaire.

Art. 2. Entre les vassaux, habitants et sujéls de

Leurs dites Majestés il-y-aura comrnerce libre, tant par

mer que par terre et eaux douces, et Leurs Rolaumes,

' Provinces, Isles et autres Terres, Gités, Villes, Villages,

Havres et Territoires des dits Roi'aumes et Etats en

Europe. — — — bien entendå, que des susdits

Roiaumes, Etats, Havres, Ports et Riviéres de la

domination Danoise seront excepteés entiérement les

Contrés éloignées du Nord, comme Tlsland, Ferrcje,

les Golonies de Sa Majesté dans Greenlande, le Nort-

land et le Finmarck, touts paTs^ défeudås méme aux

nations les plus amies et les plus favorisées.

Fait å Madrid le 6: (16) d'Avril 1748.

11 Mai. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Pingel,

ang. Execution hos Landfogden. Khavnl I.Mai

1748. — Rentek. Isl. og Faérd. Copieb. K, Nr. 126.

Efter de fra Herr Amtmand indkomne , Relationer

og vedfulgte Documenter have vi nærværende Dato

foreholdt Landfogden Christian Drese hans Opfcirsel

udi det ham anbetroede Embede, og tillige forbudet

hannem Nogon med et eller andet Paalæg at bebyrde,
I

som imod Landets Lov er stridende, saml befalet ham

de fra Herr Amtmand givende Ordres, saa vidt de til

Hans Maj*' Tjeneste og Justitiens Pleie hensigter, at

exequere, hvilket vi til Efterretning ville formelde; Vi

have ellers erfaret, hvorledes Herr Amtmand af en og

anden Leilighed haver taget Anledning til at paafcire

Landfogden Processer og Vidtloftighed
,
og at for hvis
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Muleter og Omkostninger han efter de erhvervede 1748.

Domme er bleven tilfunden tii Herr Amtmand at be- ^T^l^aP
tale, udi Landfogdens Effecter er gjort Execution,

hvorfore Herr Amtmand anmodes, saa vidt mueligt er,

Landfogden for slige Processer og Vidtldftigheder at

forskaaoe, og ellers, naar nogen Forseelse indlober,

Os samme indberette. Men hvad den udi Landfogdens

Bo gjorde Execution for de Muleter, han er tildcimt til

Herr Amtmand og andre at udrede, angaaer, da, som

Herr' Amtmand ved denne Executions Foretagelse haver

handlet tværtimod den under 18*** Martii 1720 alleru.

udgangne Kammerrets- Ordningens 2**** Gapitel, IS*'

Art., saa kan Herr Amtmands Foretagende herudi ikke

i nogen Maade billiges. Til hvilken Ende vi og for-

aarsages at erindre Hannem, sig fra saadanl herefter

at entholde, og ikke nogen Execution foretage fOr end

del for Os., efter Kammerrets- Ordningen , er bleven

anmeldet til videre Foranstaltning derudinden. Vi for-

blive &c. Réntekamraeret den il. Maji 1748.

Rentekammer- Skrivelse til Landfoged Drese, u. Mai.

ang. hans Embedsforelse. Khavn 11 Mai 1748.

— Rentek. IsL og Færo. Copieh. K, Nr. 127.

Da del er bleven andraget, hvorledes det eder

allern. anbetroede Embede ikke med tilbørlig Agtsomhed

bliver forrettet, saavel som at 1 skal have understaael.

eder imod Loven at fordre Fæstepenge og Mandslaan,

der og ikke af eder til Indtægt er beregnet ra. v., saa

bliver I herved alvorligen betydet, ikke at underslaae

eder herefter nogen med desHge eller anden ved Lan-

dels Lov paabudne Paalæg at bebyrde eller annamme;

men I haver udi alle Ting nbie at observere, at de

eder anbetroede kongelige Oppebtirseler efter eders

allerund. Eed og Pligt i rette Tid vorder inddrevne og

Hans Maj* til Indtægt beregnede, thi skulde det be-

findes, at I udi et eller andet imod eders Embedes

n. B, 47
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-1748, Pligt maalte have handlet, maae 1 vente stricte efter

Kammerrets- Ordnineen at vorde anseet. Hvad ellers
I. Mai.

eders .over Amtmand Pmgel indgivne Klage angaaer,

at han eder med adskillige Processer og Execution udi

eders Bo haver angrebet, m. v., da sees af de indsendte

Documenter, at I dertil selv lildeels haver givet Anled-

ning, ved det at I, som Sigt og Sagefalds Forpagter

udi Gulbringe Syssel ikke, som skee burde, skal have

-pleiet Justitien, og som I ved de over eder ergangne

' Domme haver acquiesceret, og ikke samme for Ober-

retterne lil Forandring paastævnet, saa kan eder for

den derefter gjorde Execution ikke nogen Erstatning
#

gives. Udi ovrigt bhver 1 herved befalet, at efterkomme

de Ordres, Amtmanden eder paa sit Embedes Vegne

,
tillægger, og samme med vedbbrlig Promptitude til

Hans Maj*' Tjeneste og Justitiens Pleie see exequerede,

hvilket eder til vedbiirlig Efterlevelse formeldes. Gud

, befalet dc. Rentekammeret den 11. Maji 17i8.

II. Juli. Forordning om Couffardie-Skibes og Coni-

miss-Farernes, samt de octroyerede Compagniers

Skibes Flag Og Gjos, samt Vimpeler og Floie.

Fredensborg 11. Juli 1748. — Ikiæ publiceret i Is-

land. - Qvart-Forr. 1748, S. 41-44; Sciiou IV, 91—93.

Vi Frederik den Femte &c. G. V., at da Vores

Herr Fader, salig og bdilovlig Ihukommelse, allern. ved

Resolution de Dato 4. Februarii 1746 har approberet et

af Admiralitetet allerund. gjorte Forslag, om en Egalité

udi det Slags Flagge, som Goufl'ardie-Skibene og Gom-

miss-Farerne udi Vores Riger og Lande ere tilladte at

bruge, og Vi allern. finde for godt, at samme til alle

og enhver Vedkommendes Efterretning ved en allern.

Forordning bliver bekjendtgjort: saa ville Vi allern., at

dermed efterdags saaledes skal forholdes : 1) Det Danske

. Couffardie-Flag skal være et rcidt Flag, med hvidt Kors
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uden Split, og .skal, naar Flagels Brede ved Slangen 1748.

sæltes som Basis og Grund for Proportionen, det hvide H- Ju'i-

Kors eller Kryds være V7 af Flagets Brede ved Stangen,

de tvende agterste rSde Qvarteere være en lige Fiirkant,

og de forreste rcide Qvarteere være af de agterste

Fiirkanler. — %) Det Danske Gouffardie-Floi skal være

uden Split, af een Gouleur, eller med et hvidt Kors;
"

udi Længden fra 2 til 5 Alen, efter Fartdiets Beskaf-

fenhed, og udi Breden mod Længden Vie af Længden.

— 3) Det Danske Gommiss-Flag skal være el rbdt Split-

Flag med hvidt Kors; og skal, naar Flagets Brede ved

Stangen sættes til Basis eller Grund for Proportionen,

det hvide Kors være V7 af Flagels Brede ved Slangen,

de tvende agterste rcide Qvarteerer en lige Fiirkant; de

forreste rcide Qvarteerer være af dc^ agterste Fiir-

kanler, og de splittede Snipper være 'Vp; Tillæg udi

Længden af det nederste og dverste Flagets lig. —
4) Den Danske Commiss-Gjos skal være, i Forhold mod
Gommiss-Flaget, halv saa stor. — 5) Den Danske Com-

miss-Vimpel skal, naar Breden ved Vimpel-Stokken tages

til Basis -eller Grund for Proportionen, i Længden til

den yderste Ende af Splitterne 10 Gange Vimpelens

Brede (dog maa dens Længde ikke overgaae 12 Alen);

dens hvide Kors skal være Va af Breden; dens agterste

rode Qvarteerer Ve af hele Længden og Splitterne Vu af

Vimpelens Længde.— 6) Som alle Vores egne Os tilhorende

Couffardie skulle fore det Danske Couffardie-Flag fra

Campagnen, men fra Bougsprydet en Konge -Gjcis, og

fra Toppen Konge-Flciier; saa skal alle andre Vore Un-

dersaatters Gouli'ardie- Skibe alene fOre det Danske

Gouffardie-FIag fra Gampagnen, og fra alle Toppene

Danske Couffardie-Fldie. — 7) Vores Gommiss-Farer skal

f(>re det Danske Gommiss-Flag. fra Gampagnen, og den

Danske Gommiss- Gjds fra Bougsprydet, den Danske

Commiss- Vimpel fra Stor-Toppen, og rd.ae FIdie fra For-

og Kryds-Toppen. — 8) De af Os allern. octroyerede

Gompagnier skal fdre det Danske Gommiss -Flag fra

47*
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1748. Gampagnen, og den Danske Gommiss- Gjos fra Boug-

TT^uiT sp^y^^*^) ^ l^egge skal være et hvidt Spuns udi

Midten, som skal være trende Gange Korsets Brede,

udi hvilken de skal fcire Goinpagniets Vaaben. — Fra

alle Toppene skal de fdre Danske eller etslags couleu-

rede Gouffardie-Flciie. — Dog maa det være dem til-

ladt paa visse Hciider at fore Vores Konge -Flag, Gj(5s

og Vimpel, alt efter Forordningens nærmere Formeld-

ning de Dato 17. Februarii 1741. — 9) Og som dette

er Vores allern. Villie og Befaling, saa haver saavel

alle Flagmagere som Skippere sig denne Vores allern.

Anordning efterretlig at holde, og ingen anden Flagge,

Gjos, Vimpeler eller Floie, uden efter den foranforte

Proportion, enten at forfærdige eller lade forfærdige,

eller paa Couffardie-Skibene, uden efter denne Anord-

ning og 3 Maaneder efter denne Vores allern. Forord-

nings Publication at fore, alt under den Straf, som i

Forordn, om Vimpelfciringen de Dato 17. Februarii

1741 er fastsat, saasom samme herved af Os allern.

bliver igjentaget, som der og skal med Angivelse, Pro-

cesser og Bodernes Inddrivelse, denne. Forordning an-

gaaende, i alle Maader forholdes, som det udi bemeldte

allern. Forordning om Vimpel -F5ringen er anordnet.

Thi byde og befale Vi Vores Stiftbefalmgsmænd,

Amtmænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad, samt

Toldere, Fogder og alle d§m, som denne Vores For-

ordning under Vores Gancellie-Segl tilskikket vorder,

at de den paa behørige Steder, til alle og enhver Ved-

kommendes Efterretning, lader læse og forkynde. Skrevet

paa Vort Slot Fredensborg den 11. Julii 1748.

23. sept Kongelig Resolution ang Vestmannoe Kirkes

Regnskabsforhold til den kongelige Kasse. Fre-

densborg 23 vSeptembr. 1748. — r Anledning af

Compagniets Andragende, at de 90 Ild. 41 Sk., som Cohipag-

niet havde tilgode for en i 1743 anskaffet ny Klokke (Resoi.

26. Marts 1748) maatte blive det godtgjort af Kirkens B.ehold-
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rtlni!^, som var 102 Rci., der ellers skulde være tiUaUien Kon- 1748.
gens Kasse til Dækning -if Kirkens Bygnings -Omkostninger. —

^

Kirkens ordinaire Reveniaer skulde kun bestaae i hvad der
"^^^ ^^P^-

ydes af Fisk af Inventarii-Baadene hvergang de roe i Fiske-

liden, hvilket andrager fra 4 til 7, hdist 10 Rd. Species aarlig

(Forest. 14. Sept. 1748). — Rentek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 29, 73.

Vi bevilge allern., at de 90 Rd. 41 Sk., som det

islandske og finmarkske Compagnie for den til Vest-

mannoe Eirke udi Island i Aaret 1743 udsendte nye

Klokke endnu baver tilgode, maa Compagniet, efter

foregaaende Forklaring, af Kirkens Beholdning godt-

gjores, imod at de 11 Rd. 55 Sk. af samme Beholdning

strax udi Vores Gassa indbetales, og at hvis som her-

efter af Kirkens aarlige Revoniier fra dens Udgifter

overskyder, ligeledes til Vores Gassa vorder erlagt.

Fredensl^org Slot den 23. Septembris Anno 1748

Kongelig Resolution ang. Actiebreves Pant- 23. sept.

saettelse. Fredensborg 23. Septembr. 1748\ —
I Anledning af Andragende fra Præces og Directeurer for det

islandske og Gnmarske Coæpafznie, om Forandring af Octroyens

(13. Juli 1742} § 27. der forbod hver enkelt at pantsætte sine

Actie-Breve, hvilket skeete i den Hensigt, at give Actionairerne

indbyrdes Sikkerhed imod hverandre, da de vare solid-irisk

ansvarlige for den aarlige Providering og den aarlige Afgift.

Nu erklære imidlertid AndragernCj at de ansee Interessenterne

for tilstrækkelig sikkrede alligevel (Forest. 14 Septembr. 1748).

Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 29, 74. .

"

Efter foregaaende Forklaring bevilge Vi allern,, at

ihvorvel Interessenterne i det islandske og finmarkske

Gompagnie ere, ved den Compagniet allern. meddelte

Octroyes 27. Post, formente, deres i Compagniet havende

Effecter at pantsætte, saa maa det dog herefter være

Interessenterne i samme Gompagnie tilladt, de for deres

Andeel i, Handelen udi Hænde havende Actie -Breve

') ophævet ved Resol. 18. April 1758.
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1748. saavel udi Banquen som til andre, hver for sig at pant-

"^^""^^J^
sætte, dog at de, efter Octroyens Indhold, fremdeles

som tilforn Een for Alle og Alle for Een bliver ansvar-

lig for Landenes behørige Providering, samt den aarlige

Forpagtnings-Afgift, og hvad af Vores Jordebogs-Rettig-

hed oppebæres. Fredensborg Slot den 23. Septembr,

Anno 1748.

16 oktbr. Kongelig Resolution ang. Kornvarer til den

islandske og finmarkske Handel, Christiansborg

16. Oktobr. 1748. — l Anledning af Andragende fra

Compagniet om fri Ordre paa 2000 Tonder fremmed Bygs Ind-

forsel til Meel og Gryn f6r Island og Finmarken, da Prisen

for indenlandsk var blevén 10 Mk. og derover, saml ligeledes

om fri Indførsel af 8000 Tdr. fremmed gammel Rug, da der

ved Licitation kun kunde opnaaes Leverance af indenlandsk

Rug 4400 Tdr,, til 15 å 16 Mk. Td. ; hvortil Rentekammeret

bemærker, at Priserne have værei lavere i det i Octroyen be-

stemte Tidsrum (Forestill, 5. Oktobr. 1848.) lientek. Nbrske

Relat. og Resol. Prot. 29, 69.

Omendskjbndt Prisen paa indenlandsk Byg udi den

ved Octroyens 6** Postes 4** Art. foreskrevne Tid har

været saaledes at Compagniet sig dermed burde have

forsynet, saa bevilge Vi dog allern. at Compagniet de

2000 Tdr. fremmed Byg til næstkommende Aars Ud-

redning fri maa indforc. Men hvad Rugen angaaer, da

kan dennem ingen Indforsel deraf fra fremmede Steder

tilstaaes, men de bor ifolge af Octroyen, Landene med

forsvarlige Vare af indenlandsk Rug forsyne, dog ville Vi

allern, for denne Gang overlade dem af Vores Magazin

4000 Tonder gammel Rug, miod 15 Mk. a T(5nden, naar

de sig inden 8 Dages Forlbb erklære, samme saaledes

at imodtage. Christiansborg Slot den 16. Oktobr. 1748.

22. Novbr. Reskript til Stiftbefalingsmand Henrik Ock-

sen, ang. Horstrafs Eftergivelse mod Vand og
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Brods Straf. Christiansborg 22. Novbr. 1748. 1748.

22. Novbr.;
- Norske Tegn. XXXI, 542".

Frederik den Femte de. V. S. B. T. Os er aller-

und, refereret tvende indkomne allerund. Memorialer,

dateret den 29. Åugusti næslleden. hvorudi Sivert Ste-

fensen af Merkegaard og .Ion Arnesen af Knapstade udi

Skagefjords Syssel paa Vort Land Island klagelig have

andraget, hvorledes de, formedelst at have hver udi sit

Ægteskab anden Gang begaaet Leiermaal, ere tildomte

at miste deres Hud og rbmme Skagefjords Syssel, med
allerund Begjeringj at Vi allern. ville forskaane dem,

som fattige og svage Mænd, for bemeldte Straf. Thi

give Vi dig hermed tilkjendo, at Vi. efter saadan .be-

meldte Sivert Stefensen og Jon Arnesen, deres allerund.

gjorte Ansogning og Begjering, af særdeles kongelig

Naade allern. have bevilget, at de begge for at miste

deres Hud og rbmme Skagefjords Syssel maa være allern.

pardonnerede, dog skal dermed enhver af dem sidde ^

otte Dage paa Vand og Brod. Derefter du dig allerund.

haver at rette, og de Vedkommende sligt til Efterretning

at tilkjendegive. Befalendes &c. Christiansborg den

22. Novembr 1748.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Pingel, i4. oecbr

ang. Aager med Tobak og Brændeviin. Khavn

14. Decembris 1748. — Rentek. Isl. ogFæro. Copiéb,

K, Nr. 165. - Uddrag.

Efter den Os ved kongelig allern. Reskript af 3.

Junii 1746 tilsendte Copie af den til Herr Amtmand og

Biskopperne udi Island under samme Dato ergangne

kongelig allern. Befaling, ang. Forbud paa utilladelig

Handel og Aager med Brændeviin og Tobak imellem

Indbyggerne udi Island, have Vi den 18. Junii næst

efter beordret Landfogden Christian Drese fra ethvert

Syssel aarlig ved sine Regnskaber at fremlægge Beviis

om noget udi slig forbuden Aagerie antræffes
,
og for
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1748. hvis den kongelig Gassa deraf maatte tilfalde, Riglighed

14. Decbr, aflægge. Men, som Landfogden udi Erklæringen over

"^'"^'"^^den herom udsalte 9. Post af 1746 Aars Antegnelser

melder, at om denne Sag ingen Efterretning fra Syssel-

manden kan erholdes, da de dog ere pligtige herover

at holde, og for de i saa Maade forbrydendes Vares

Belob aarlig Rigtighed aflægge, saa, endskjcindt Vi ikke.

paatvivle, at hoislbemeldte allern. Befaling jo for Sys-

selmændene er bleven bekjendtgjorl,/ ville Herr Amt-

mand samme paa næste holdende Landsthing igjentage,

med Erindring til samtlig Sysselmændene, at de, enten

Nogen udi utilladelig Aager er befunden eller ikke,

derom hver Aar Landfogden Beviis bcir tilstille, paa

det samme derefter ved hans aflæggende Regnskab

kan blive produceret. — — — Rentekammeret den

14. Decembr. 1748.
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Acadeniie, see Universitet.

Afgift9væsen et 9 see Kegnskabsvæsenet, Skatter, og Afgifter*

Aflosning, see Geistligheden.

Altliin^et,
jevnf. Embeder, Embedsmænd, Retterne m. v.

1737. 26. Aprii: Reskr. ang. Altliiugets Ret til Benyt-

telse af Thingvalla Præstekalds

Grund.

1738. 24. Januar. Reskr. ang. Jurisdictionen paaAlthinget.

Antiqniteter, see Boger.

Arv og- Skifte.

1730. 6. Januar. Arne Magnussons og HustruesTestanient.

— 1. Decbr, Confirmation paa Testamente til Soster-

* born.

1735. 12. Decbr. For. om de Deserteurer, som i Kongens

Riger og Lande nogle Midler efter-

lade.

1746. 1. Juni. Kgl. Resol. ang. en Selvmorders Boeslod.

Bevillingrer.

1721. 23. Mai. Bevilling, ang. Delingen af el Kalds

Enkepension mellem to Præste-

Enker.

— 30. Mai. Bevilling ang. Bispe- Enkernes Pension

i Holum Stift.

1723. 27. Febr. Privil. paa BibelensTrykning paa Holum.

1724. 15. April. Bevilling ang. Gudstjenest(^s Holdelse

i Kirken paa Hli&arenda.

— 28. Juni. Octroy og Privilegier ang. den paa

Island faldende Raae-Svovel.

1726. 15 Pebr. Bevilling, ang. Opforelse af en Kirke

paa Rau&askriJa.

1
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1727. 2. Juni. Bevilling ang. Laugraandslonnen.

1728. 16. April. Bevilling at nyde Tilskud af Kirkerne

til Bibelens Trykning.

1729. 6. Mai Bevilling ang. Gudstjenestes Afholdelse

i Hlibarenda Kirke.

1736. '23. April. Bevilling at bruge uvedkommende Præst.

1740. 20, Juni. Bevilling at bruge uvedkommende Præst.

1746. 20. Mai, Bevilling paa Opforeisen af en Kirke

og Kirkegaard paa Rau&askri&a.

1747. 9. Juni. Bevilling ang. Fritagelse for al udtage

Contra-Stævning.

nidUopper, see Embedsmænd, Geistligheden.

IlispeKtolene-

1739. 8. Mai. Reskr. ang. Tiendens Erlæggelse m.v.
1741. 29. Mai. Reniek. Skriv. ang. Holum Bispestols

Adraiuistration. •

1743. 18. Mai. Rentek. Skriv. ang. Holum Bispestols

Administration.

1746. 10. Juni. Reskr. ang. Bispestolenes og Skolernes

Bestyrelse.

mother« Ilog^trykkerie, Bibliotlic^k iii. \,

1721. 14. Pebr. Reskr. ang, Gjennems}n af nogle fra

Island komue Kister med Docu-

menter.

1723. 27, Febr. Privilegium paa Bibelens Trykning paa

Holum.

1728. 16. April. Bevilling at nyde Tilskud af Kirkerne

til Bibelens Trykning.

1741. 5. Juni. Rentck. Skriv. ang. Forhandlingen af

Pontoppidans Catechismi-Forklar.

1742. 10. Marts. Reniek. SItriv. ang. Priserne paa de
• holumske Boger.

— 11. Mai. Reskr. ang. Uddeling af de trykte Cate-

chismi-Forklaringer.

1743. 6. April. Reniek. Skriv. ang. fri Fragt for det

holumske .Bogtrykkene m. v.

— 1. Juni. Rentek. Skriv, ang, Forhandlingen af

de' holumske Skrifter.

— 8. Juni. Over-Secretair Grev Holsteins Skrivelse

til
.
Amtmanden ang. Beskrivelse

over Islapds Mærkværdigheder.

1746. 23. April. Rentek. Skriv. ang. Sysselmændenes

Forhandling af holumske Boger,



Register. 747

174G. 27. Mai. Reskr. aug. Oversættelse og Trykning
af tre Anorduinger,

— 3. Jiioi. Reskr. aDg. Oversættelse og Trykning
af to Forordninger.

— 3, Juni. Reskr. ang. Contribution til den is-

landske Bibels Trykning.
— 3. Juni. Reskr. ang. Ribelens Udgivelse.

— 3. Juni. Reskr. ang. Oplaget af en islandsk Bibel.

— 10. Juni. Reskr. ang. Oversættelse (Trykning) og
Publication af Skole -Reglementet

og Anordning om Stiftsprovster.

Capelianer, see Geistlighed.

Cliristfæ-Jorder, see Fattigvæsen,

Commissioner.

1721. 14. Febr. Reskr. ang. Gjenuemsyn af nogle fra

Island komne Kister med Docu-
menter.

1723. 27. Febr. Commissorium ang. Bogtrykkeriet paa
Holiim.

1726. 8. Febr... Reskr. ang. at undersoge, kjende og

domme i den scbwartzkopfske Sag.
— 8. Febr. Reskr. ang. Vidneforhor i samme Sag.

— 8. Febr. Reskr. til Biskop Jon Aruason at til-

træde Commissiouen i samme Sag.

1742. 31. August. Reskr. ang. Oversættelse af Arne Mag-
. nussens Jordebog m. v.

— 31. August. Reskr. ang. samme.

Criminalvæsen, jevnf. Hoer, Losagtighed.

Reskr. ang. Klageposter mod Laugmand
' Oddur Siguibsson.

Ren tek . Resol . ang. Sagéfaids - Regn -

skaber.

Reskr. ang. at undersoge, kjende og

domme i den schwarlzkopfskc Sag.

Reskr. ang. Vidneforhor i samme Sag.

Reskr. til Biskop Jon Arnasoii, at til-

l7'æde Commissiooen i samme Sag.

Reskr. ang. den norske Lovs Gyldighed

indtil videre i Drabs- og Tyvs-

Sager.

1735. 28. Mai. Reskr. ang. Execution gf DodsJomme;

1736. 23. Marts. Reskr. ang. Fxeculioner i visse Delin-

queutsager.

1721. 17. Febr.

1725, 5. April.

172(). 8. Febr.

8 Febr.

>
8. Febr,

1734. 19. Febr.
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1736 28. Aprii. Reshr. ang. hvorledes Hoiesterets Dom
over tvende Delinquenter fra Island

skulde afsiges. \

1737. 4. Mai. RenteL Skriv. ang. Indsendelsen af

Sagefalds-Regnskaber.

— 9. Aug. For. anl. Delinqueolers Henrettelse og
deres henrettede Legemers Begra- .

velse.

1739. 27. Novbr. For ang. Indforelse af Fæslningsstraf

for Delinquenter.

1741. 19. Mai. For, ang. Delinquents- og Tyv-Sagers

Udforsol i Norge.

1742. 11. Mai. Reskr. ang. Omkostningerne i Delin-

quent-Sager i Norge.
— 26. Oktbr. Foj*. .ang. Tyverie, som begaaes ved at

afskjæreMau og Rumpe af andres

Heste paa Marken eller andensteds.

1743. 6. Decbr. For, ang. idomte Penge -Boders Ind-

driveise, og hvorledes den Skyl-

dige, naar deres Betaling ei er-

holdes kan, bor straffes paa Krop-

pen, m. V.

1744. 10. Januar. Reskr. ang. en Delinqiients Behandling.

1746. 5. Febr. Reskr. ang. Formildelse af Kagstryg-

ning til Straf paa Vand og Brod.

1745. 12. Febr. Plakat ang. Ligning af Delinquent-

Omkostninger i Norge.
— 2. April. Reskr. ang. Extra-Laugthing i Delin-

, quont-Sager.
— 10. April. Reskr. ang. Formildelse af Livsstraf til

Straf paa Vand og Brod.

23. April. Reskr. ang. Formildelse af Hudstryg-

nings Straf til Straf paa Vand og Brod,
~ 8. Mai. Renfek. Skriv. ang. Delinquenters Under-

holdning.

1746. 22. April. Reskr. ang. Formildelse af Tyvsstraf.

— 20. Mai. Reskr. ang Extra-Laugthing i Delin-

quent-Sager.

— 1. Juni. Kgl.Resol.aog en Selvmorders Boeslod. ^

— 3. Juni. For. ang, undvigte Delinquenter.

1747. 13. Januar. For. ang. Deliuquentsager i Danmark
og Norge.

1748. 22. Marts. Reskr. ang. Behandlingen af en Blod-

skams-Sag.
— 5. April. Reskr. ang. Fangehold m. v.

— 22. Novbr. Reskr. ang. Hoerstrafs Eftergivelse mod
Vand og Brods Straf.

1
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naiiiiefæ.

1737. 22. Marts. Forordn, om Danuefæ.

l>ag^s2Lrl»eicle (Dagverk), see Skatter og Afgifter,

eliuqitenter, see Criminalvæsen.

Kunlbeiler, 2i:m1>e(S$mæu(l m, v.

/em/. Geistligheden, Handel, Instructioner.

1721. 17. Febr. Reskr. aug. Klageposter mod Laug-
maud Oddur SigurSsson.

1722. 29. August. Reskr. ang. Indberetuiug af civile Em-
bedsmænds Dodsfald.

1723. 4. Febr. Kgl. Rcsol. ang. Reparation af Kirken
og Gaarden paa Bessastab.

1724. 17. Januar. Kgl Resol. ang. Besættelse af Embeder.
— 8. Febr. Reskr. ang. Terminen for Dommes Ind-

stævning til Overretteu.

1727. 29. Marts. Kgl. Resol. ang. Sysselmands-Embeder
i Island.— 31. Mai. Rontek. Instruction for Landfogden i

Island.

— 2. Juni.
.
Bevilling ang. Laugmands-Lonnen.

— 2. Juni. Reskr. aug. Laugmands-Lonnen i Island.

1728. 28. Mai. Kgl. Resol. ang. Amtmand Fuhrmanns

Funclioner.

— 7. Juni. Reskr. til Amtmanden, at overtage Stift

befalingsmandens Functioner,

— 2. Juli. Instructiouen for Stiflbefalingsmanden

over Island og Færoe.

1729. 6. Mai. Reskr. ang. Naadsens-Aar for Laug-

raands-Euker.

1730. 11. Decbr. Instruction for Stiftamtmanden over

Island og Færoe.

1731. 24. Marts. Reskr. ang. de Civiles Byldingseed.
— 24. Marts. Reskr. aug. Geistlighedeus Hyldingseed.

1734. 22. Marts. Instruction for Lafrenlz, som Amtmand
i Istand.

— 28. April. Kgl. Rcsol. ang. Gage for Sysselmanden

paa Vestmannoerne.

1736. 26. Marts. Kgl. Resol. ang. Sysselmændenes For-

leuing med de uvisse Indkomster.

1737. 15. Febr. Reskr. ang. Laugmandslonnens For-

hoielse, m, v.

—
^ 26. April. Reskr. ang. Laugmands-Embedels Naad-

sens-Aar, m. V.
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1737. 3. Juni. Kgl. Resol. aog. Grændserne af SuBur-

Mula-Syssel.

—
^

26. August. For. ang. Forskud til det almindelige

Magazin.

1741. 22. Decbr. Resbr. ang. Laugmændt^nes Lou.

1744. 11. Mai. Reskr. ang. Fordelingen af et Syssels

Indtægter i Suspensions -Tilfælde.

— 2, Novbr. Instruction for Joh. Christ. Pingel, som
Amtmand i Island.

1745. 10. April. Reskr. ang. Afdrag af Gager til Tugt-

huset.

1746. 3. Juni. Kgl. Resol. ang. Béregning af Gage

for Biskoppen paa Holum (S. 632,

Anm. 2).— 9. Juni. Gane. Skriv. ang. Beregningen af Biskop

Haldor Brynjolfssons Lon.

— 18. Juni. Rentek. Skriv. ang. Beregning af Bi-

skoppen paa Holums Lon.

— 1. Juli. Instruction for Superinfendenterne i

Island.

— 1. Juli. Reskr. ang. Instruction for Superinten-

dentei-ne.

— 14. Oktbr. For. om Rangen.

1748. 19. Januar. Reskr, ang. Coniirmation paa Bestal-

linger.

— 19. Januar. Reskr. ang. Confirmation paa Geist-

liges Kaldsbreve.

— 13, Febr. Kgl. Resol. ang. Confirmation paa Be-

stallinger for de civile Embeds-

mænd i Island.

Emerit-rræster, see Geistligheden,

li^alke, F'alkeraitgst, see Jagten.

VattKg^væsen, jevnf. Hospitaler,

1730. 15. Juni. Gavebrev og Fundats paa Jorden Hrafn-
téptir til forældrelose Borns Op-
lærelse.

ff^isUerie, see Handel og Skibsfart*

1742. 27. April. Reskr. ang. Friskyds for General-Rirke-

Visitator Harboe.

1746. 1. Juli. Instruction for Superintendenterne

Island (§ 12).

Forstrandtret, see Vrag.
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^Fundatser« see Legater.

Væsfef'orlioEd, see Jordegods- Administration , Landbo-
væsenet.

Ciiavebreve, see Legater.

. <MeistS2|n:iieclen,

fevnf. Bispestolene, Embedsmænd, Kirker, Love, Tiende.

t72l. 23. Mai. Bevilling ang. Delingen af et Kalds
Enitepension mellem to Præste-
Euker.— 30. Mai. Bevilling ang. Bispe-Eukernes Pension
i Holum Stift.— 9. Juni. Reskr. ang. Udarbeidelsen af den is-

landske Lovbog og Ritual.

1726. 3. Mai. Reskr. ang. aarlige Indberetninger om
Geistligheden og om Vacancer.

— 22. Juli. Synodale om Dagsarbejder til Præsterne.
1727. 12. Mai. Reskr. ang. Revision af Udkastet lil

^.ovens anden Bog og Ritualet.— 12. Mai. Reskr. ang. Revision af Lovens anden
Bog.

1728. 23. April. Reskr, ang. Udarbeidelsen af Lovbogen
og Ritualet.

— 23. April. Reskr. (til J^angmændene) ang. at deel-

tage i Revisionen af den geistlige

Lov.

1730. 24. Marts, Reskr. ang. Geistlighedens Hyldingseed.
1731. 8. Juli. Gavebrev paa endeel af Jorden Geitagil

til Sau&lauksdai Præstekald.
— 9. Juli. Gavebrev paa Jorden Veigasta&ir til

Præstekaldet {)aunglabakki.
1732. 21. Marts. Reskr. ang. haardnakkede Synders Kirke-

Disciplin.

1733. 20. Mai. Rentek. Skriv. ang. Salair for Præsten
til Kirkjubæ Kloster.

1734. 9. April. Reskr. ang. Besættelse af Undirfell

Præstekald.

— 17. Decbr. Reskr. ang. Aflosning i Paternitelssager.

1735. 12. Marts. For. om Sabbathens og andre Hellige-

Dages tilborlige Helligholdelse, og

den hidindtil derved forelobne

Misbrugs Afskaffelse.

—
,

7. Mai. Reskr. ang. Cootributiouen til Emerit-
Præster.

— 14. Oktbr. Reskr. ang. Amtmandens Collatious-

myndighed.
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1735. 30. Decbr. Reskr. aog. aarlig Indsendelse af For-

tegnelse over Fodte og Dode.

1736. 13. Jannar. Forordn, aug. den tilvoxende Ungdoms
Gouflrmation og Rekræftelse udi

deres Daabes Naade.
— 20. Januar. Reskr. ang. Antallet af Assessorer ved

Provsteretterne.

— 27. Januar. Reskr. ang. samme Gjensland.
— 18. Febr. Rentek. Skrivelse ang. Klosterpræsters

Salair.

— 23. April. Bevilling at bruge uvedkommende Præst.

— 28. April. Anordning om Kirkebounen efter Præ-
diken.

— 30. April. Kgl, Resol. hvorved Jorderne Skaptafell

og Hengigdz overlades til Sandfell

Præstekald.
—

. 19. Juli, Gavebrev paa endeel af Gaarden Hå-

, Foss til Otrardal Præstekald.

1737. Specilication over Præstekaldenes Ind-

tægter i Island, af 1737.
— 26. April. Reskr. ang. Sagforelse ved Provsteret-

terne, m. V.

— 26, April. Reskr. ang. Althingets Ret til Benyt-

telse af Thiugvalla Præstekalds

Grund.
— 10. Mai. Reskr. (til Stiftbefalingsmanden) aug.

Præstekaldeues Collation i Island.

— 10. Mai. Reskr. (til Skalholts Biskop) aog. Præ-

stekaldeues Collation, m. v.

— 10. Mai. Reskr. (til Amtmanden) ang. samme
Gjeustaud.

— 1. Oktbr. Patent ang. Oprettelsen afGeneral-Kirke-

Inspections-Collegium.

1738. 7. Febr. Reskr. ang. en Præste- Enkes Deeltagelse

i Emerilpræste-Penge.

9. Mai. Reskr. ang Geistliges Leiermaal.

— 22. August. \Reskr. ang. Indforelseo af Luthers Ca-
techismi Forklaring.

1739. 18. April. Hentek. Skriv. ang. Præstens Salarium

af Rirkjubæ Kloster.

— 18. April. Rentek. Skriv. aug. samme (af Thyk-
kebæ Kloster).

— 8. Mai. Reskr. ang. Tiendens Erlæggelse m. v.

1740. 29. Januar. Reskr. afig. Præstekaldenes Collationer

og Confirmationer af Kaldsbreve.

— 1. April. Reskr. ang. Kaldsret til Domkirkekal-

deue.
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— 20. Juni. Bevilling al . bruge iivedkoraraeude Præ-
' ster.

— 7, Oktbr. Reskr. ang. afsatte Geisllige.

— 5. Novbr. General- Kirke -Insp.-Colleg. Circulaire

ang. samme Gjeastand.

1741. 1. April. v^Reskr. ang. en Geaeral-Kirke-Visitators

' Sendelse til Islaod.
~ -

— 5. Mai. Reskr. til Harboe ang. hans Sendelse

til Island som Geoeral-Kirke-Vi-

sitator.

— 5. Mai. Reskr. til Rektor Jon Thorkelsson ang.

hans Sendelse til Island.

— 5. Mai. Reskr. til Kirke -Inspections-Collegium

ang. Harboes Sendelse til Island.

— 5. Juni. Rentek. Skriv. ang. Forhandlingen af

Pontoppidans Catechismi - Forkla-

ring.

— 9. Juni. Reskr. aog. General - Kirke - Visitators

Sendelse til Island.

— 9. Juni. Reskr. ang. det Samme.— 15. Juni. Instruction for L, Harbois som General-
Kirke-Visilator i Island.

— 15. Juni. Instruction for Rector Jon Thorkelsson

. som Tolk og Amanuensis hos Harboe.

— 1. Sept. Reskr. ang. Provsterettens Jurisdictioo.

— 8. Decbr. Reskr. ang. Forholdet med Kirke -Di-.

scipliu,— 8. Decbr. Reskr. ang. Geislliges Suspension.
— 15. Decbr, Reskr. ang. Fritagelse for Kirke -Di-

sciplin.

— 15. Decbr.' Reskr, ang. Trykning af Confirmatious-

Åuordniugen paa Islandsk.

1742. 19. Januar. Reskr. ang. Præstekaldes Bortgivelse.— 26. April. Over-Secretar Grev Holsteins Skriv. ang.

Samling og Indsendelse af Lovbud
og Statuler Geistligheden vedkom-
mende, m, v.

— 27. April. Reskr. ang Friskyds for General-Kirke-

Visitator Harboe.

— 11. Mai. >^Reskr. ang. Uddeling af de trykte Cale-

chisrai-Forklaringer.

—. 19. Juli.^ General- Kirke -Inspect.-Colleg. Circul.

ang. Præsternes Honorar for Con-

firmation.

14. Decbr. Reskr. ang Præstekaldet Einbolts In-

ventarium.

Ih ^. 48
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1743. 18. Januar. Reskr. ang. Terminen for Paasltefcslens

Holdelse.

— 3. Mai. Anordning om Dimissi fra Skolerne i

Island.

— 3. Mai. Reskr. hvorved Anordningerne om Sko^

lerne og Dimissi i Island over-

sendes

— 3. Mai. Reskr. til L. Harboe ang. haus for-

længede Ophold i Island.

— 3; Mai. Reskr. ang. Harboes forlængede Ophold
i Island.

— 24. Mai. Reskr. ang. Reglerne for Paaskefestens

Holdelse.

— 10. Juni. Kgl. Resol. ang. endeel af Gaarden
Bor.garhofns Henlæggelse til Præste-

kaldene Rålfafellsta^ og Einholt.

— 20. Juui. Egl. Resol. ang. Præsten til GoMolums
Indtægter af Abær, m. m.

1744. 11. Mai. Reskr. aug! Bispe- Enke- Pensionen i

Skalholt Stift.

— 29. Mai. Reskr. til Biskoppen over Skalholt Stift,

ang. Confirmationen.

— 29. Mai. Reskr. til Biskop L. Harboe, ang. Con-
' firmationen.

— 29. Mai. For. om Sabbalhens og andre Hellige-

Dages. tilborlige Helligholdelse paa

Island.

— 29. Mai. For. anlang. Catediisationen for Ung-

dommen i Island.

— 29. Mai. Reskr. til Biskop Harboe, ang. Degne

eller Catecheter ved Klosterne.

-1 29. Mai. Reskr. til Biskoppen over Skalholt Stift,

ang. samme Gjenstand.

— 29. Mai. Reskr. til Biskop Harboe, ang. Forslag

til Candidater til Bispe-Embederne

i Island, m. v.

— 29. Mai. Reskr. til Amtmand Lafrentz, ang. Pu-
blication af tveode Forordninger.

— 29. Mai. Reskr. ang. Meddelelse af nogle Lovbud
' for Island.

29. Mai. Reskr. ang. Ansættelse af Degne ved

Klosterne i Island.

— 29. Mai. Reskr. ang. nogle Punkter i det islandske

Kirkevæsen. -

— 5. Juni. Reskr. ang. Henlæggelsen af Aunexet

Rirkjuhvammur fra Tjorn til Mel-

sta&j m. V.
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1744. 13. JuDi. Reutek. Skriv. ang. Aosættelsen af en
• Degn paa Vido Kloster.

— 19. Juni. Reskr. ang. nogle Gaardes Henlæggelse
fra Grylubahki til Hofta Sogn.

1745. 5. Febr. Reskr ang. Reduction af Sandfejl Kirkes ,

Qvilder.— 19. Marts. For. om Misbrug ved Hjeramedaaben
i Danmark at afskaffe,

1746. 27. Mai. yPor. om Husbesogelser paa -Island.

— 27. Mai. Anordning, hvorved et og andet om
Skriftestolen og Altergang paa Is-

land bliver reguleret.

— 27. Mai. Reskr. ang. Udfærdigelsen af tre For-

ordninger for Island. .

— 27. Mai. Reskr. ang. Oversættelse og Trykning

af tre Auordoinger.

— 27. Mai. Reskr. ang. tre Anordningers Bekjundt-

gjorelse. .

— 27. Mai. Reskr. ang. Bekjeudlgjorelse af Ire An-
ordninger.

— 27. Mai. Reskr, ang. nogle Forordninger for

Island.

— 27. Mai.
"

Reskr. ang. Underviisning i Catechelik

for islandske Studenter.

27. Mai. Reskr. ang, de islandske Studenters Un-

derviisning i Catechelik.

3. Juni. Reskr. ang. Forebyggelse af Drukken-

' skab,

— 10. Juni. Anordning om Stiftsprovster paa Island.

— 17. Juni. Reskr. ang. Aabod paa Præslegaarden

Sta& i Sugandafjord,
— 1, Juli. Instruction for Superintendenterne i

Island.— 1. Juli. Reskr. ang. Instruction for Su{>erinten-

denternt! i Island,

— 1. Juli. Reskr. ang Biskop Harboes Lon.

— 1. Juli. Reskr. ang. det Samme.
— 1. Juli. Reskr. til Harboe ang. Beregningen af

hans Indtægter.

— 2, Decbr. Reskr. ang. Lon for Officialis i Holum
Stift.

— 2. Decbr. Reskr. ang. Lon for Officialis i Skalholt

Stift.

1747. 24. Febr, Reskr. ang. Salg af overflodige Inven-

tarier ved Præstegaardene,
— 21. April. Reskr. ang. Formular for Kirkebonnen.

48*
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1747, 19. Mai, Reskr.angJadretaing af gjenucmdragne
Kirkeboger.

1748. Specificatiou paa alle Præstekalde og
deres Reveniier paa islaud.

— 19. Januar. Reskr. ang. Coufirmatiou paa GeislJiges

Kaldsbreve.

— 16. Febr. Reskr. ang. Fordeling af Contributiouen

til Emerit-Præsler.

— 16. Febr. Kgl. Confirmation paa Bispe-Enke Fru
GubruD Einarsdatters Testament.

— 16. Febr. Reskr. ang. Meusale for Præsten til

J>ykkvabæ Kloster.

— 22. Marts. Reskr. om overflodige Huse og Qvilder

paa Præstegaardene.
— 11. April, Kgl. Resol. ang. to Jorders Henlæg-

gelse til Saudfeli Præstekald.

—^ 15. April. Gavebrev og Fundats paa Gaarden Beru-

fj6r^)ur til Beueficiuni,

OJaftold, see Skatter og Afgifter.

Hauiiei og^ uuilAstetTi, jevnf. Jagten.
r

1721. 3. Febr. Kgl. Resol, ang. Islands Beseiling m. v.

— 24. Febr. Kgl, Resol. ang. Betingelserne for Is-

lands Beseiling.

— 5. Mai. 0(Jlroy paa den islandske Handel for

tre Aar.

1723. 12 April. Kgl. Resol. ang. den islandske Handels

Forpagtning.

— 23. August. Octroy paa den islandske Handel paa
sex Aar.

1727. 19. Mai. Reskr. at groft Klæde til den islandske

Handel tages af de kgl. Uld- Fa
briquer.

1728. 8. Januar. Kgl. Resol. ang. Indforsel af hollandsk

Prestobak til den islandske Handel.

— 6. Febr. • Reskr. ang. Islands Forsyning med Klæde
fra indenlandsk Fabrik.

— 7. Oktbr. Rentek, Plakat ang. den islandske Han-

dels Opbydelse paa sex Aar ved

Auction.

1729. 26. Januar. Kgl. Resol. ang. den islandske Handels

Forpagtning.

— 23. Marts.. Plakat ang. Forbud paa fremmed Tor-

fiskes Indforsel udi Danmark og

Norge.
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1729. 23. Marts. Plakat ang. Forbud mod Indforsel af

Torfisk i Slesvig.

— 1. Juni. Kgl. Resol. ang. Befragtning af et lybsk

Skib til Island.

1730. 17. Mai. Octroy paa den islandske Handel paa
sex Åar.

— 8. Septbr. For. ang. Forbud paa fremmed Jerns

Indforsel udi Danmark og Norge.

1731. 26. Novbr. For. om Pro-forma Vexlers Afskaffelse

udi Danmark og Norge, saa og
hvorledes videre med Vexler skal

-

forboldes.

1732. 31. Marts. Kgl. Resol. ang. Overtagelse af Han-
^

delen paa nogle Havne for kon-
gelig Regning.

— 15. Decbr. Kgl. Resol. ang. Oprettelsen af et slut-

tet Compagnie til den islandske

Handel.

1733. 3. April. Octroy for den islandske Handels In-

teressentor.

— 5. Mai. Rentck. Skriv. ang. Islands Inddeling

i Handels- Districter, Varenes Be-

sigtelse,, m. V.

11. Mai. Kgl. Resol. ang. Tilladelse til Indførsel

af Prestobak og Jerngryder fra

Holland.

1734. "
15. Pebr. Reskr. ang. det islandske Compagnies

Ret til Delail-Udsalg.

— 26. Marts Rentek. Skriv. ang. Klager over Han-

delen.

— 26 April. Kgl. Resol. ang. Tilladelse til Indforsel

af Jerngryder og fransk Salt.

— 8. Okibr. Reskr. ang. Udforsels-Tilladelse for is-

landske og færoeske Skind.

1735. 30. Decbr,. For. ang. det oprettede General Landets

Oeconomie- og Conimerce-Colle-

gium.

1737. 8. Marts. For. ang. den udi Rjobenhavu opret-

tede Assignations-,Vexel- ogLaane-

Banque,

— 12. Juii. Plakat og Forbud mod Ind- og Ud-

forsel af Messing-Plader og Kobber

ra. m. i Danmark og Norge.

- 23. Novbr. For. om en vis og bestandig Agio paa

Croner imod Courant-Mynt.

1738. 10. Mai. Rentek. Skriv, om Varenes Tilvirkning

og om Flittighed.
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1739. 19. Marts. Kgl. Resol. ang. Tilforsol til Island af

svonsk Jern.

— 25. Septbr. Reskr. ang. Indberetning ora Havne-

væsenet.

1740. 22. Apri). Kgl. Resol. ang. Udrustning mod Smug-
handlere under Jsland og Færoerne.

— 2. Mai. Renlek. Skriv. ang. samme Gjenstand.

1741. 17. Febr. Forbud paa Vimpel- Foring.

31. Marts. Reatek. Ordlf*e i Anledning af Expedi-

tion til Island og Færoerne.

27. April. Kgl. Resol. ang. Realisation af opbragte

hollandske Fiskerskibe.

— . • 8. Juni. Reskr. ang. Indsendelse af Oplysninger,

vedkommende Handelen.
— 8. Juni. Reskr. ang. een i Island strandet hol-

landsk Hukkert.

1742. 30. Januar. Kgl. Resol. ang. den islandske Handel.

— 9. April. Rentek. Plakat ang, Auctiou over den
islandske Handel.

— 26. April. Kgl. Resol. ang. den islandske Han-
dels Overdragelse til Horkræmmer-
langet.

— 12. Mai. Rentek. Circ. ang. Varenes Besigtigelse

ved Handelen.

— 13. Juli. Octroy paa den islandske Handel i ti

Aar.

— 28. Juli. Kgl. Resol. ang. Udfærdigelsen af den

islandske Handels-Octroy.

— 4. Aug. Foi'. om Commercien for Danmark og

Norge.

23. Aug. Commerce-Tractat mellem Danmark og
Frankrig'.

1743. 6. April. Reuiek. Skriv. ang. Octroyens Publica-

tion (S. 413 Anra.).

— 6. April. Kgl. Resol. ang. Tilforsel af Klædevarer

til Island.

— 25. Juli. Kgl. Resol. ang. Udforselstold af island-

ske Varer.

— 15. Oktbr. Kgl. Resol. ang. samme Gjenstand.

— 27. Novbr. Rentek. Skriv. aug. Accisens Erlæggelse

af islandske Varer.

1744. 21. Marts. Rentek. Circul. ang. Klædevarenes Pe-

skaffenhed.

— 18. April. Rentek. Skriv. ang. Skibsfarlen til Is-

land.

— 6. Aug. Kgl. Resol. ang. den Gluckstadske Re-

cognitionslold af islandske Varer.
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1745. 18. Januar. Plakat og Forbud paa fremmed Trans

ladforsel udi Danmark.
— 15. Mai. Rentek. §kriv. ang. Islands Forsyning.

— 29. Mai, Rentek. Skriv. ang.Reykjarfjord Districts

Forsyning med Varer.

— 1. Decbr. Forlængelse af Handels -Octroyen for

det islandske jCompaguie.

1746. 25, Mai. Kgl. Resol. ang. Vare-Besigtigelsen ved

den islandske Handel.
— 3. Juni. Reskr. ang. Forebyggelse af Forprang

med Tobak og Brændeviin.

— 3. Juni. Reskr. ang. Forbud mod Aager med
Brændeviin og Tobak.

1747. 1. Mai. For. og Reglement ang. de algierske

' So-Passe.

— 2 Juni. Reskr. ang. Behandlingen af Sager mel-

lem Compagniets Kjobmænd og

Islands Indbyggere,

— 9. Juni. Bevilling for Compagniets Kjobmænd,
ang. Fritagelse for at udtage Con-
tra-Stævning.

— «4. Juli. Rgl. Resol. ang. Tilforsel til Island af

fremmed Jern.

1748. <' l. April. - Plakat og Forbud paa fremmed Talg og

Talge-Lyses Indforsel i Dannemark.
— ©16. April. ^Kgl. Resol. ang. Fortoldningen af nogle

fremmede Varesorler, udforte til

Island og Finmarken.
— *

16. April. Handels- og Skibsfarts -Traktat med
Kongeri^iet Begge Sicilierne.

— 11. Juli. For. om Coufardiu-Skibes ogCommiss-
Farernes , samt de octroverede

Compagniers Skibes Flag og Gjos,

samt Vinipeler og Floie.

— 23. Septbr. KgL Resol. ang., Actiebreves Pantsæt-
telse.

— 16. Oktbr. Kgl, Resol. ang. Kornvarer til den is-

landske og liumarkske Handel.

— 14, Decbr. Rentek Skriv. ang. Aager med Tobak
og Brændeviin.

Hiitegrofis, see Dannefæ.

Hoer, see Criminalvæsen, Losagtighed.

Hospitaler, jevnf. Faltigvæscn, Legater.

1721. 17. Febr. Reskr. ang. Klageposter mod Laugmand
Oddur Sigurbsson.



1730. 27. Maris. Reskr. ang Inddrivelse af Boder lil

Hospitalerue.

1746. 27. Mai. Anordning oin Hospilalerne paa Island.

— 27. Mai- Resksr. ang. Udfærdigelsen af tre For-

ordninger for Island.

— 27. Mai. Reskr. ang. Oversættelse og Trykning

af tre Anordninger.

— 27. Mai. Reskr. ang. tre Anordningers Bekjendt-

gjorelse,

— 27. Mai. Reskr. ang. Bekjendtgjorelse af tre An-
ordninger.

— '

27. Mai. Reskr. ang. nogle Forordninger for

Island.

1

Instructionei*«

1721. 10. Mai. Stiftbefalingsm. Instruction for Magnus
Arason ved Opmaalingen af Island.

1727. 31. Mai. Rentek. Instruction for Landfogden i

Island.

1728. 2. Juli. Instruction forStiftbefalingsraanden over

Island og Færoe.

1730. 11. Decbr. Instruction for samme.

1734. 22. Marts. Instruction for Lafrentz, som Amtmand
\ . i Island.

1744. 2. Novbr. Instruction for Job. Chr. Pingel, som
Amtmand i Island.

1746. 1. Juli. lustr. for Superintendenterne i Island.

•fag^ten» jevnf. Handel.

1740. 5. Marts. Rentek. Skriv. ang. Falkefangsten i Is-

land.

— 9. April. Rentek. Skriv. ang. at udbetale Præmie
for OU Bjoroehud.

1743. 27. Mai. Kgl.Resol. ang. Forhoielse af Præmien
for Falkefangst.

jTordelios', see Landbovæsenet.

•lorclegrocls-Admiiiistration«

jevnf. Landbovæsenet, Regnskabsvæsenet.

1740. 11. Juni. Rentek. Skriv. ang. Fremgangsraaaden
ved Bygsel af Kongens Jordegods

i Island.

— 11. Juni. Rentek. Skriv. ang. Bygselforholdene

paa det kongelige Jordegods.

1748. 11. Mai. Rentek. Skriv, til Landfogden ang. haus

Embedsforelse.
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1723. 4. Febr

1724. 15 ADril.

1726. 15. Febr.

15. Febr.

1728. 16. April.

1729. 6. Mai.

13. Mai.
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JustUsvæsenet, see Retterne.
- '

Xiirlie-nisciplin, see Geistligheden.

liirker, jevnf. Geistlighed, Tiende.

Kgl. Resol. ang. Reparation af Kirken

og Gaarden paa Bessastad.

Bevilling ang. Gudstjenestes Holdelse i

Kirken paa Hh'&areoda.

Bevilling ang. Opforelse af en Kirke

paa Rau&askri&a,

Reskr. ang. Kirken paa Rau&askrifea.

Bevilling paa Tilskud af Kirkerne til

Bibelens Trykning.

Bevilling ang. Gudstjenestes Holdelse i

Hh'&arenda Kirke.

Reskr. ang. Kålfafell Kirkes Inventarium.
— 18. August. Kgl. Resol. ang. Udgifter ved Repara-

tionen af en Klosterkirkes Orna-

menter.

1738. 19. Decbr, Reskr. ang. Erstatning til en Præst for

Udgifter til Kirkens Reparation.

1740. 6. Mai. Reskr. ang. Portions - Regnskaber af

Proprietair-Kirker.

1742. 21. April. Reskr. ang. Contribution af Kirkerne

til Præstegaarden Gufudals Op-
byggelse.

1745. 5. Febr. Reskr. ang. Beduction af Sandfell Kirkes

Qvilder.

1746. 20. Mai. Bevilling paa Opforeisen af en Kirke

og Kirkegaard paa Rau&askri&a.

— 3. Juni. Reskr. ang. Contribution til den is-

landsKe Bibels Trykning.
— i. Juli. Instruction for Superintendenterne i

Island.

— 2. Decbr. Reskr. ang. Bondernes Fritagelse for

en Ydelse til Saurbæ Kirke.

1747. 22. April. Bentek. Skriv. ang. Eiendomsretten til

Jern af Vrag paa Kirkernes Grund.

1748. 26. Marts. Kgl. Resol. ang. Opbyggelsen af Vest-

. ,
mannoe Kirke.— 23. Sept. Kgl Resol ang. Vestmannoe Kirkes

Regnskabsforhold til den kongel.

Kasse.

Kong-en«

1731. 24. Marts. Reskr. ang. de Civiles Hyldingseed.

— 24. Marts. Reskr. aog. Geistlighedens Hyldingseed.
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1747. .21. April. Resltr. ang. Hyldingsedeiis Aflæggelse i

Island.

— 21. April. Reskr. ang. Geistlighedens Hyldiugseed,

m. m. .

Uort over Island, see Opmaalingen.

liftnclliovæsenet«

1723. 18. Juni. For. for Norge, ang. Leilændingers

Forkjobsret til Gaarde.

1728. 19, Marts. Reskr. ang. lovlig Bygsel af Jord.

1730. 22. Mai. Reskr. ang. Gronlands Colonisation med
islandske Familier.

1737. 31. Mai. For. (for Norge) ang. Odelsret til Ho-
"vedbol.

1842. 31. August. Reskr. ang. Oversættelse af Arne Mag-

.
- , nussons Jordebog m. v.

— 31. August. Reskr. ang. det Samme.
"1745. 24. April. Rentek. Skriv. ang. Leilændings-For-

hold paa Vestraannoerne.

Eiandfogrdeny see Regnskabsvæsenet.

Ijaug:mnndstold, see Skatter og Afgifter.

lie^ater«

1730. 6. Januar. Arne Magnussons og Hustrus Testa-

ment.
^ 15. Juni. Gavebrev og Fundats paa Jorden Hrafn-

toptir til forældrelose Borns Op-

iærelse.

— 1. Decbr. Coufirraation paa Testamente til Soster-

born

.

1742. 11. Mai. Reskr. ang. Indberetninger om alle

Stiftelser og Donationer m. v.— 28. Septbr. Reskr. ang. Samling af Registre over

Testamenter, Stiftelser, Gavebreve

m. V.

1743, 4. Marts. Fundats og Gavebrev paa Gaarden Be-

rufjorSur som Beneficium.

1747. 18. Septbr. Bispe-Enke Fru Gubrun Einarsdatters

Testamente.

1748. 16. Febr. Kgl. Confirmation paa Bispe-Enke Fru
Gubrun Einarsdatters Testament.

— 15. April. Gavebrev og Fundats paa Gaarden Be-

rufjorbur til Beneficium.

Vjeiermaaly Iieiermaals1>Uder,^f£ Losagtigbed.
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liove, liovrevision m. v. jevnf. Geistligheden.

1721. 9. Juni. Reskr. ang. Udarbeidelsen af den is-

laudske Lovbog og Ritual.

— 9. Juni. Reskr. ang. Udkast til en Politi -For-

ordning for Island.

1724. 11. April Reskr. ang. Udarbejdelsen af den is-

landske Lovbog og Politi- Anord-

ning.

172.). 23. April. Reskr. ang. Udarbeidelsen af den is-

landske Lovbog.

1727. f2. Mai. Resk. ang. Revision af Udkastet til Lo-
vens anden Bog og Ritualet.

' — 12 Mai. Reskr. ang. Revision af Lovens anden
Bog.

1728. 23. April. Reskr. ang. Udarbeidelsen af Lovbogen

og Ritualet.

— 23. April. Reskr. (lil Laugmændene) at deeltage

i Revisionen af den geisllige Lov.

1732. 2. Mai. Reskr. ang. den nye islandske Lovs Ud-
arbejdelse m. m.

1734. 19. Febr. Reskr. ang. den Norske Lovs Gyldighed

indtil videre i Drabs- og Tyvs-

,Sager.

1735. 7. Mai. Reskr, ang. Udarbeidehen af den is-

landske Lovbog.
1746.

. 3. Juni. Reskr. (til Stiftbefaliiigsmanden) ang.

-nogle for Island givne Lovbud.
— 3. Juni. Reskr. (til Officialis for Skaiholt Stift)

ang. Publicatiob af to Anordninger,
— . 3. Juni. Reskr. (ti! Amtmanden) om det Samme,
— 3. Juni. 'Reskr. (til General -Kiri^e- luspeclions-

Coll.) ang. .nogle for Island givne

Lovbud.— 10. Juni. Reslir. ang. Publication af Skole-Regle-

mentet og Anordningen om Stifts-

provster.

— 25. Novbr. Reskr. tilStiftbefalingsmandeu, at iud-

sende Forslag til Lovenes For-

bedring.

liiSsagtigflicfl.yeyw/. Criminalvæsen.

1728. 22. Mai, Rentek. Skriv. aug. Syssel- Afgifter,

Sagefald og Vrag,

1731. 28. April. Rentek. Skriv. ang. Sysselmændenes Ind-

tægt af Vrag og Sagefald.

17J4. 5. Marts. Forordn ang Besvangrelser og det derat

paastaaende Ægteskab.
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1734. 17. Decbr. Resltr ang. Aflosoing i Paterniletssager.

1735. 23. Decbr. Reskr. ang. Ægtefolks for tidlige Sam-
leie.

1737. 18. Januar. Opieisning paa Underretsdom j eo Pa-

teniitetssag.

— 18. Januar. Reskr. ang Paternitels-Sagen for Helga

J)drbanl6ttir.

— 18. Januar. Reskr. ang. BekjeudtgjoreJse af de for-

budne Grader.

1738. 14. Marts Reskr. ang. Oplæsningen af de forbudne

Led.

— 9. Mai. Reskr. ang. Geistliges Leierraaal.

— 19. Decbr Reskr. ang. Fremgangsmaaden i Paler-

nitcts-Sager.

1740. 22. April Reskr. ang. Dommen i en Paternitets

Sag.

—
, 14. Juni. Reskr. ang Indforeisen af Forordn. 5.

Marts 1735.

1741. 2. i. Decbr. Reskr. ang. Fi»rholdet med Kirke -Di-

sciplin.

1745. 9. Juli. Forordn ang. Informatorers Leiermaal.

— 2. Sept. For. om Uconfirmeredes Leiermaal.

1746. 3. Juni. Anordn, om et og andet i Ægteskabs

Sager og mod Losagtighed m. v.

i Island.

mandslaan, see Skatter og Afgifter.

Iflineralier, fee Handel (Octroyerne), Svovel.

inryntvæsen« see Handel.

Opinaaliiig^en.

1721. 10. Febr. Reskr. ang. Islands Gpmaaling ved
Magnus Arason.

,— 10. Mai. Instruction for Magnus Arason ved

Opmaalingen af Island.

1729. 7, Novbr. Reskr. ang Islands Gpmaaling.

. 1730. 6. Marts. Reskr. ang. Knoplis Diætpenge ved Is-

lands Gpmaaling.
1734. 12. Novbr. Reskr. ang. Opbevaring af de islandske

Kort.

,

-

Odelsret...

1737. 31. Mai. For. ang. Odelsret til Hovedbol.

Peng-evæsenet, see Handel.

Poliiievæsenet.

1721. 9. Juni. Reskr. ang. Udkast til en Polilie-For

ordning for Island.
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1724. 11. April. Reskr. ang. Udarbeidelsen af den is-^

landske Lovbog og Politi-Anordning.

1736. 16. April. Forbud paa Juveler samt Guld og Solv

at bære, m. v.— 6. Oklbr. Anordning ang. Adskilligt udi den om
Forbud paa Juveler samt Guld

og Solv at bære m. v. udgangne

allern. For. af 16. April næstafvigt.

1746. 3. Juni. Reskr. ang. Forebyggelse af Drukken-

skab.

— 3. Juni. Reskr. aug. Forebyggelse af Forprang

med Tobak og Brændeviin.

— 3. Juni. Anordning om Ægteskabs Sager og mod
Losagtighcd m. v. paa Island.

— 3. Juni. Anordning om Hustugt paa Island.

rræsteKald,'5ee Geistligheden.

Præster, Præste-KnUcr, see Geistligheden.
f

HegrnsUnlisvæsenet,
jevnf. Embedsmænd, Jordegods- Administration.

1722. 23. Mai. Reutek. Skriv. ang. Restancernes Ind-

drivelse til Kongens Kasse.

— 23. Mai. Rentek. Skiiv. ang. Oppeborselen, Re-

stancernes Jnddrivelsi*. m. v

1725. 5. April. Rentek. Resol. ang. Sagefalds - Regn-
skaber.

1727. 31. Mai. Rentek. Instruction for Landfogden i

Island.

1728. 22. Mai. Rentek. Skriv. ang. Syssel-Afgifter, Sage-

fald og Vrag.

1729. 20. Juli. Forordning om Forhold med de Assig-

uationer, som paa de kongelige

Kasser udstedes.

1735. 26. Febr. Rentek. Skriv. aug. Fremgangsmaaden
med Oppeborselen i Island.

— 26. Marts. Rentek. Skriv, at fordre Cautiouer af

alle Oppeborselsbeljente.

1736. 11. Febr. Rentek. Skriv. aug. Sagefalds Regningers

Indsendelse.

— 3. Marts. Rentek. Skriv. ang. Cautioner af Oppe-

boi-selsbetjente.

— 3. Marts. Rentek. Skriv. ang. Cautioner.

— 26. Marts. Kgl. Resol. ang. Sysselmændenes For-

lening med de uvisse Indkomster.

1737. 4. Mai. Rentek. Skriv. ang. Indsendelsen af

Sagefalds-Regnskaber.
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1739, 26. Febr.

1742. 31. Decbr.

1748. 11. Mai.

— 11. Mai.

Forordu. aug. Straf for- utroe Rega-

skabsbetjoDtP

Forordn, ang. adskilligt til Kamnarrefs-

Ordningens desto uoiere Efterlevelse

m V.

Rentek. Skriv. ang. Execution hos Land-

fogdeo

Reutek. Skriv, til Landfogden, aiig.

haus Embedsforelse.

1723. 5. Novbr.

1725. 16. Febr.

1726. 8. Febr.

— 22. Marts.

1728. 28. Mai.

7. Juni.

1730. 3. Marts.

Retierney Retsvæsenet og^ Rettergangsmaaden.

1721. 17. Febr. Reskr. ang. Rlageposter mod Laugmaod
Oddur Sigurbsson.

For. om naar Sigtelses- eller Benæg-
telses-Eder niaa aflægges.

Reskr. ang. tJndersogelse af Justitiens

AdmioistratioD i Island.

Reskr. ang. Vidneforhor om 0:d for

Aar og Dag passerede.

Reskript aug. en Sags Indstævning fra

Lauglhingsdommen til .Hoiesteret.

Kgl. Resol. ang. Amtmand Fuhrmanns
Fuuctioner.

Reskr. til Amtmanden at overtage Stift-

befalingsmandens Functioner.

For. at Rettens Betjente udi-Norge maa
forud af Citauten deres fulde For-

seglings- og Skriver -Penge an-

uamme og oppebære.

Reskr. ang. en Sags Foretagelse for

Overretten.

Reskr. ang. Præsidiet i Overretien.

Reskr. aug. Assessorernes Antal i Over-
retten.

Reskr. ang. Laugmændenes Domme.
Reskr. ang. Execution af Dodsdomme.

— 19. August. For. om Adskilligt, Juslilien og Retfens

Beljente i Norge vedkommende.
— 23. Decbr. For. om Lovens Skærpelse, imod temere

Hligautes, samt urelvise Dommere
og Procuratores.

1736. 20. Januar. Reskr. ang. Antallet af Assessorer ved

Provsteretterne.

— 27. Januar. Reskr. ang. samme.
— 23. Marts. Reskr. ang. Executioner i visse Delin-

queutsager.

1734.

1735.

27. Marts.

5. Marts.

7. Mai.

7. Mai.

28. Mai.
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1736. 28. April. Reskr. ang. hvorledes Hoiesterets-Dom

over tvende Delinquenter fra Island

skulde afsiges.

— 9. Mai. Reskr. aug. al en Sag niaa paakjendes

ved Holesleret, uagtet den ikke

havde været for Underret,

1737. 26. April. Reskr. ang Sagforelse ved Provste-

retterne, m. v,

1738. 24. Januar. Reskr. ang. Jurisdictionen paa Althinget.

1741. 3. Maris. For. om Vidners Indslævuiog, m. v.— 1. Septbr Reshr. ang. Provsterettens Jurisdictiou.

1742. 19. Januar. Reskr. ang. Udvidelse til Island af

. Forordn. 20. Oktbr. 1710.

1747. 2. Juni. Reskr. ang Behandlingen af Sager mel-

lepa Compaguiets Kjobmænd og Is-

lands Indbyggere.

Skatter ogr Afg-ifter m. v«,

jevnf. Friskyds, Hospitaler^ Regnskabsvæsenet, Tiende.

1721. 17. Febr. Reslvr. ang. Klageposter mod Laugmand
Oddur Sigur&sson.

1726. 22. Juli, Synodale om Dagsarbejde til Præsterne.

1746. 2. Decbr. Reskr. ang. Bondernes Fritagelse for

en Ydelse til Saurbæ Kirke.

1748. 11. Mai. Rentek. Skriv, til Landfogdeo, ang, hans

Embedsforelse.

iikilisfart, see Bandel og Skibsfart.
^

Skjode- ogf Paotevæsenet« .

1738. 7. Febr. For. om Pantebogers og de deraf givende

Extracters tilforladeligere Indret

telse og Behandling efterdags.

ISkolevæsen.

1732, 20. Juni. Reskr. ang. Skolevæsenets Reform.
1735. 25. Juni. ^-Reskr. ang. Skolevæsenet.

1743. 3. Mar."^''""''nre^rdiiin"g om de latinske Skoler paa
Island.

1746. 10. Juni. Reglement for de tvende latinske Sko-

ler udi Skalholt og Holum paa

Island.

— 10. Juni. Reskr. ang. Skole-Reglementet og An-

ordning om Stiftsprovster.

— 10. Juni. Reskr. ang. Publication af samme.
— 10. Juni. Reskr. ang. de samme Lovbud.
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1746. 10. Juui. Reskr, ang. Oversættelse og Publication

af sanxme.

— 10. Juni. Reskr. aiig. Bispestolenes og Skolernes

Bestyrelse.

Spedalskltedy see Hospitaler.

Strandiug^er, see Vrag.

fSuppliquer«

1736. 7. Septbr. For. ang. Suppliquer, saml om Copu-
lationsbrcve.

Svovel.

1722, 6. Juni. Kgl. Resol. ang. Svovl-Raffinering. -

— 15. Juni. Kgl. Resol. ang. Redskaber til Svovl-

Raffinering.

1724. 28. Juni. Oclroy og Privilegier ang. den paa Is-

land faldende Raae-Svovel.

1727. 29. Marts. Plakat og Forbud ang. fremmed Svovels

Indforsel udi Dannemark.
— 26. April. Plakat og Forbud ang. fremmed Svovels

Indforsel udi Norge.

.— 26. April. Plakat und Verbot wegen Einfiihrung

eiuigen fremden Schwefels imflert-

zogthum Schleswig.

1743. 24. Januar. Kgl. Resol. ang. Kjob af fremmed Svovel

til Kongsberg Solvværk.

Viende.

1739. 8. Mai. Reskr. ang. Tiendens Erlæggelse, m. v.

Traktater Conventioner.

1742. 23. August. Commerce-Traktat mellem Danmark og

Frankrig.

1748. 16. April. Handels- og Skibsfarts -Tractat med
Kongeriget Begge Sicilierne.

Vyende, see Politievæsenet.

llnder-viisuiiigsvæseiiet, see Geistligbeden, Skolevæsenet.

Universitetets

1730. 6. Januar. Arne Magnussons og Hustrues Testa-

ment.

1732. 31. Marts. Ny forbedret Fundation og Stiftelse for

det kongelige Universitet i Rjd-

benhavn.



Register. 769

1733. 19. Mai. Renlek. Skriv. ang. Foring for de is-

landske Studenter.

— 1. Juni. Rentek. Skriv. ang. den de islandske

Studenter tilslaaede Foring med
Compagniets Skibe.

1743. 16. Mai. Over-Secretair Grev Holsteins Skrivelse

ang. islandske Studeniers Foring.

1746. 27. Mai, Reskr. ang. Underviisning i Catechetik

for islandske^ Studenter.

— 27. Mai. ' Reskr. ang. de islandske Studenters

Underviisning i Catechetik.

Vestmannijerne, jevnf. Handel.

1733. 5. Mai. Rentek. Skriv. ang. Islands Inddeling

i Haodels-Districter, Varenes Be-

sigtelse, m. V.

1734. 28. April. Kgl.Resol. ang. Gage for Sysselmanden

paa Vestmannoerne.

1745. 24. April. Rentek. Skriv. ang. Leilsendings-Forhold

paa Vestmaonoerne.^

— 11. Mai. Rentek. Skriv. ang. Flyve-Sandens Oæm-
pejse paa Vestmannoerne.

1746. 16. April. Rentek. Skriv. ang. Sandflugtens Dæmp-
ning paa Vestmannoerne.

1748. 26. Marts. Kgl. Resol. ang. Opbyggelsen af Vest-

mauno Kirke.

— 23. Seplbr. Kgl. Resol. ang. Veslmannoe Kirkes

Regnskabsforhold til den konge-
lige Kasse.

Vexler, see Handel.

ViOner, see Retterne.
j

Vrag, Vragrrei, jevnf, Dannefæ.

1728. 22. Mai. Rentek. Skriv. ang. Syssel-Afgifter, Sa-

gefald og Vrag.

1731. 28. April. Rentek. Skriv. ang. Sysselmændenes Ind-

tægt af Vrag og Sagefald.

1741. 17. Mai. Kgl. Resol. ang. Retten *

til en strandet

Hukkert.

— 8. Juni. Reskr. ang. en i Island strandet hol-

landsk Hukkert.

1742. 12. Mai. Rentek. SItriv. ang. Vragretten.

1747. 22. April. Rentek. Skriv. ang. Eiendomsretlen til

Jern af Vrag paa Kirkernes Grund.

/i. B. '49
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ÆgftejsUab.

1736. 7. Septbr. For. ang. Suppliquer, samt om Copu-
laliousbreve, m. v.

1737. 18. Januar. Reshr. aug. Bekjendtgjorelse af de for-

budne Grader.

1738. 14. Marts. Reskr. ang. Oplæsningen af de forbudne
Led.

1746. 3. Juni. Anordning om et og andet i Ægteskabs-

sager og mod Losagtighed paa

Island.

nettelser«

S. 276 Prosteretterne /. Provsteretterne,

— 277 i Margen: 23. Apr. /. 26. April.

— 399 25. April, /. 26. April ; Feilen synes at have staaet i

.Originalen.

— 513^' eller Tider, /. alle Tider, — efter Registranten og

Coneepten i Cane. Archiv; Original-Aftrykket liar

«eller».










